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 التبيان
 شهادة ا يف َمِل

 سغإ ستُز 

 

 إعزار/
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الحؿد هلل الذي أكرمـا باإلسالم والسـة، وأسبغ طؾقـا كَِعَؿهُه جععؾـها خ خقهر أمهة، وسهحؼ  

هة، وكهم يحجهاجون  وُبْعَدًا ألهل البدطة والؿذمة، الذين يخربون طؼائد الخؾق بؽل َجَؾٍد وِهؿَّ

 م طن األمة.هِ ر  َش  : لصدهم وكف  ُرُدوٍد مملؿةإلى  دوم 

، وأشههفد أن ذو الػضههل واإلحسههان واْلِؿـَّههة وأشههفد أن إ إلههه إإ اهلل وحههده إ شههريك لههه

ة محؿدًا طبده ورسوله  َد اهلل به الظؾؿات وَكَشَف به الُغؿَّ  .بدَّ

  

جفذه جؿؾة من الجـاقضات الؿريرة، وحػـة من اإكحراجات الؿـفعقهة الخطقهرة الجهي وقه  

أمام محؽؿة صرة خ قضقة )خؾقهة داطهش إمبابهة(، خ جقفا )محؿد حسان( خ شفادته األخقرة 

 . 2441ذي الحعة  03يوم األحد 

أقدمفا إلخواين الؽرام: حجى يؽوكوا طؾى بصقرة من أمرهم، ولؽي إ يـخهدطوا بؽؾؿهاٍت 

إل،  براقههة، وطبههاراٍت ركاكههة، وألػههاٍة صـَّاكههة: تحؿههل خ صقاتفهها الههداَم الُعضههال، والسههمَّ الههز 

الجي تشبه سهع  -وكصقحًة ألتباع هذا الرجل الذين اكخدطوا به دهرًا، ولبَّس طؾقفم بؽؾؿاته 

 .[24]األكػال:(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ   )زماك :  -انالؽف

 

*** 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

 ٓلٕ: فتتلخص فٔنا فأما التياقضات املسٓسٗ

 

 التياقض األّل: -1
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش5زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

الذي بذر البذرة األولك لفذا االكحراف الػؽري والعؿؾل  رأس الخوارجثؿ ألؿ كعؾؿ أن 

الذي يمدي إلك التخريب والتدمقر بعد التؽػقر وهق ذو الخقيصرة التؿقؿيل خيرج ميـ بيقـ 

ُُ َعَؾقهيِف َوَسيؾىؿَ -يدي سقدكا الـبل  اتهق اهلل واطهدل يها "لرسيقل اُ مباريرة:  وقهال، -َصيؾىك ا

 . اهي."جنكفا قسؿة لم يرد بفا وجه اهلل تعالى :محؿد

ايغااقل اياشٟ س اض فٝا٘ ارتاضٚز عًا٢        ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغاإ  عأ ن َا   

قاايكٍٛ ٚايها ّ   ٜهٕٛ ٚأٌُٖ نٕٛ ارتضٚز  ،اذتهاّ يف ارتضٚز قايغ ح

 ٚايتٗٝٝر ٚاإلثاص٠؟!

 برهان ذلك:

 ش:33:55:11س، ا الدقٔق٘ زقه لقاء اجسٓدٗ اجلنَْزٓ٘قال ساناٌش ا  -1

 اخجؾف السؾػقون بالـسبة لـظرتفم إلى الثورة اخجالج  واضح  إلى ثالث صوائف:

وأن طائػيية رأت أن مييا حييدث مييـ ثييقرة لييقس خروجيي  عؾييك الحيياكؿ،  الطائػههة الثاكقههة:..

و إإ خهروج بالسهقف، وخهروج الخروج طـد كل طؾؿائـا الذين تحدثوا طن الخهروج: مها هه

ج الذي حدث عؾك مدار التياري  اسسييمل ميـ أول الخيروج عؾيك وكؾ الخرو..، بالؼجال
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خروج أبدًا يف التاري   ففؿا فق..، خروج بالسقفإلك آخر خروج9 هق  ڤعثؿان بـ عػان 

ففيذا كظير الطائػية الثاكقية، ..، خروجه  بالسهقف وخروجه  بالؼجهالاسسيمل كؾف إال وكيان 

حُت به حجى قبل الجـحي، -تبارك وتعالى-وهذا ما أدين به هلل   .. اهيوصرَّ

ٗ قااااال ساناااااٌش ا لقاااااء م اتااااس م ااااُ  لااااٙ     -1 ; باجا اااا٘  لااااٙ  اإلخْاىٔاااا٘ قياااااٗ اجل ٓااااس

 :و1311ؤاال  ً كاداث ٓيآس 

 ن اإتعاه الغالب داخل الجقار السؾػي؟ومَ  سأله املريع قائاًل:

ألكهه لهم يجهوجر جقهه طـصهر لهم يؽهن خروجه : االتجاه الغالب أكف يرى أن ميا حيدث  فقال )حشان(:

سزالة حاكؿ واستقان بغقره، وإكؿا خرجت هيذه الجؿيقا الؿصيرية التيل وصيؾت يف  الخروج بالسالح

لؾؿطالبهة برجه  الظؾهم، ولجحؼقهق مؾققك  تؼريب  يف الشقارا والؿقياديـ9  42يقم مـ األيام إلك أكثر مـ 

 .. اهي-عالىتبارك وت-العدل، وهذه مطالب مشروطة تجػق م  دين اهلل 

 :وعليه *

هٝف صتُع قني تكضٜض سغاإ ٖآٖاا إٔ ارتاضٚز ك ٜهإٛ إك قايغا ح،      ف

صأَؼ ارتٛاصز ٖٛ سٚ ارتٜٛ ض٠ ايشٟ خضز ع٢ً  -ٖٓاى يف ايؾٗار٠-ٚقني دعً٘ 

 ؟!... اتل اهلل ٚاعزٍ ٜا ستُز: قايه ّ ق  ع ح; قا٥ً  فكط صعٍٛ اهلل 

 

*** 
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  التياقض الثاىٕ: -1
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش7زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 إًذا ما رأيك خ تـظقم الؼاطدة؟ :( قائاًلالقاضيله )سأ

 كعؿ؟ :(حشانفقال ) 

 ما رأيك خ تـظقم الؼاطدة؟ :(القاضي)

إن كان سمالؽؿ عـ تـظقؿ الؼاعدة يف أفغاكسيتان، أو عيـ  ..تـظقؿ الؼاعدة أصؾف :(حشان)

 تـظقؿ الؼاعدة يف العراق.

 خ كل مؽان. :(القاضي)

حاكم جؽر الجـظقم، دطـي أطرض جؽر الجـظقم طؾهى كجهاب دطـي أُ يف كؾ مؽان،  :(حشان)

وحصهر  : الجؽػقهر،أصهول ههذا الػؽهر، جؿهن -َصهؾَّى اهللُ َطَؾْقهِه َوَسهؾَّمَ -ربـا، وطؾى سـة كبقـا 

الحق جقفم وخ مـفعفم ومعجؼدهم، والحؽم طؾى الؿسؾؿقن بهالردة، والحؽهم طؾهى جؿقه  

، إليك آخير هيذه األصيقل التيل الحؽومات العربقة واإلسالمقة بلكفا حؽومات كهاجرة مرتهدة

واكتفياك  ،واسيتحيل لمميقال ،زاًما بعد التؽػقير تػجقير وتيدمقر، اسيتحيل لؾيدما بعدها لِ 

لمعييرا ، فؿييا خييرج الخييقارج األول عؾييك عؾييل بييـ أبييل طالييب رمييز الػييدا  والبطقليية 

 والشرف، ما خرجقا عؾقف بالسقػ واستحؾقا دمف إال بعد ما كػروه.

 . اهي.إًذا هذا رأيك خ تـظقم الؼاطدة :(القاضي)

َزح فٝا٘ صأؼ ٖاشا ايتٓماِٝ    ايغاقل ايشٟ  ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغإ  عٔ ن َ *

ٚقا٥زٙ )أعا١َ قٔ كرٕ ; سيهاِ ارتااصدٞ ايازَٟٛ ايات ذحلٟ اذتاانِ عًا٢       
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مجٝع اذتهَٛات اإلع ١َٝ قاايضر٠ ٚايه اض، ٚايعااعٔ يف ن ااص ايعًُاا٤،      

 ؟!$ٚايٛاصف هلِ قارتٝا١ْ ٚايعُاي١ نُا يف َضاع ت٘ َع ايع ١َ اقٔ قاط 

 برهان ذلك:

:ميشْز  لٙ الش يف٘ صْمٕ مقطعقال ساناٌش ا 

َؾْت انن بذريعهة طؾهى )أسهامة(، أو قجهل )أسهامة(، ههذا البطهل،  الؼهبض وأمريؽا ما َتهَدخَّ

أسلل اهلل أن يحػظه بحػظه وإخواكهه جؿقعه  الهذين ردوا شهقن  مهن الؽرامهة الؿسهؾوبة لفهذه 

َعته أمريؽا بؼتؾ )أسامة( اسرهابل الدولل العالؿل األمة 9 إال -كؿا يؼقلقن-، أققل: ما َتَذرى

 .(2). اهيلقؽقن لفا قدم يف مـطؼة بحر قزويـ

 :وعليه *

هٝف صتُع قني ٚصف )سغإ  ٖآٖا ياظعِٝ تٓماِٝ ايكاعاز٠ قاي عٛيا١،     ف

ٚرعا٥٘ ي٘ ٚإلخٛاْ٘ األطاصق١ قاذت ظ، ٚايظعِ قأِْٗ صرُّٚا دظ٤ً َٔ نضا١َ األَا١  

يتٓمِٝ ايكاعز٠ ايشٟ أعغ٘ اقأ كرٕ   -ٖٓاى يف ايؾٗار٠-املغًٛق١، ٚقني صَٝ٘ 

 ؟!قاي هض ايته حلٟ ايزَٟٛ

 

*** 

 

 

 

 

                                                           

 :بصوت )حسان( الشبكة دلن أراد مساعورابط ادلقطع على  (1)
https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA 

https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA
https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA
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 التياقض الثالث: -0
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش8زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 تـظقم اإلخوان الؿسؾؿقن؟ما رأيك خ  :( قائاًلالقاضيله )سأ

اسخقان الؿسيؾؿقن يف بيدايا ا جؿاعية دعقيية، ثيؿ تحقليت يف السيـقات  :(حشانفقال )

األخقرة إلك حزب سقاسل يريد أن يصؾ إلك الحؽؿ، وبالػعؾ وصؾت الجؿاعة إليك حؽيؿ 

ورئاسة مجؾيس  ،ورئاسة مجؾس الشعب ،ورئاسة القزرا  ،مصر وتقلت رئاسة الجؿفقرية

ؾ الؿحافظات يف بؾدكا، وميع ذليؽ ليؿ تقفيؼ الجؿاعية يف حؽيؿ مصير9 الشقرى، وتقلت ُج 

ألهنا لؿ تستطع أن تـتؼؾ مـ مرحؾة فؼف الجؿاعة إلك فؼف الدولة، ولؿ تسيتطع أن تـتؼيؾ ميـ 

 مرحؾة سقاسة الجؿاعة ذات الطقػ القاحد إلك حؽؿ الدولة ذات الطقػ الؿتعدد.

ـي هـا، هل تعـي أكفم حهقن أخطنهوا جهنن ذلهك راجه  إلهى قؾهة خبهرتفم هل تع :(القاضي)

 وخطنفم؟ أم إلى أن قصدهم كان غقر ذلك؟

 الؼصد ال يعؾؿف إال ربل. :(حشان)

 هـاك شواهد طؾى أرض الواق . :(القاضي)

فا اآلن، أما الـقايا في يجقز لـا البتة أن ولذلؽ أكا أتؽؾؿ عـ الشقاهد التل ذكرتُ  :(حشان)

  .اكؿ أهؾفا، أظفروا لـا أحسـ أعؿالؽؿ واُ أعؾؿ بالسرائركح

لؿ تسيتطع أن تـتؼيؾ ميـ مرحؾية سقاسية الجؿاعية ذات الطقيػ القاحيد والؿعتؼيد  أقول:

ولؿها حهدث القاحد إلك مرحؾة سقاسية الدولية ذات الطقيػ الؿتعيدد األليقان والؿشيارب، 

 :ممسساتفا: جقًشا وشرصة وإطالًما وقضهامً ل ؽالصدام الحؼقؼي بقن العؿاطة وبقن الدولة ب
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، ووددت وتؿـقهت سهاطجفا أن لهو اسههجؾفؿت "الشهرطقة أو الهدمام" :رجعهت العؿاطهة شهعار

 . اهي.حقن تـازل طن الخالجة وهي حؼه -َرِضَي اهللُ َطـُْفؿا-الدرس من الحسن بن طؾي 

هلااشٙ ادتُاعاا١ ايغاااقل  تأٜٝاازٙ ٚتزعُٝاا٘فُاااسا ٜكااٍٛ )سغااإ  عاأ   *

سزخ اي زاّ اذتكٝكٞ قني ادتُاع١ ٚقني ايزٚي١ اإلخٛا١ْٝ ارتاصد١ٝ سُٝٓا 

، ٚسُٝٓاا عغاهضت ٚاعت اُ  يف َٝازإ     قهٌ َؤعغاتٗا; دًٝؾا ٚؽاضة١ 

صاقع١; فكز ساٍٚ نٌ َٔ )سغإ  ٚصٓٛٙ )ٜعكٛب  آْشاى ايٛصٍٛ إىل َٝزإ 

 7يف ٜاّٛ ايج ثاا٤   ٌ صاقع١ ْ غ٘; رعًُا يًؾ اب املغاضص قٗاِ، قاٌ ٚاْطاُا قاي عا     

إىل اعت اّ َٝزإ َ ع ٢ ستُٛر ٚصاَقَعا فٝ٘;  2013ّ/ 8/ 14، املٛافل 1434ؽٛاٍ 

 ؟!رعًُا ٚتج ٝتًا هلشٙ ادتُاع١ ايطاي١

 برهان ذلك:

ٗ ٓ قااااْ ش ا مداخلاااا٘ ٍامعٔاااا٘ م ااااُ  لااااٙ      نااااد قااااال س -1 اإلخْاىٔاااا٘  قياااااٗ اجل ٓااااس

الثْزٓ٘:

9 فاتجفـييا إلييك مسييجد الوصههول إلههى )رابعههة( مطؾؼهه ط  جوُقطهه  الطريههق دوكـهها ولههم كسهه

، وصعدكا الؿـصة، وقال الشقخ )محؿد حسان( كؾؿة، وقؾُت كؾؿهة بعهدهمصطػك محؿقد، 

، والحؿيد ُ األميقر إليك حيد ميا هادئية قؾيقيً، وإن ووقػـها مه  الـهاسوبعديـ صؾقـا الظفر 

 كاكت مـ حقـ آلخر ُتضرب قـابؾ ُمسقؾة قريبة مـ الؿؽان. 

ومهها زلـهها كعههم ُأغؿييل عؾقييف، وُكؼييؾ إلييك الؿستشييػك،  -لمسييػ- ؽييـ الشييق  )محؿييد(ول

 .-إن شام اهلل-ُمرابطون خ )مصطػى محؿود(، وكحاول الوصول إلى )رابعة العدوية( انن 

باالبتفيال أن ُيػيرج هيذه الؽربية، وأن يعصيؿ  مجؾس ريقرى العؾؿيا  يتقجيف إليك اُ 

ويحؼـ دما  الؿسؾؿقـ، وأن يرد عيدوان الغاصيبقـ، وأن يقاسيل قؾيقب هيمال  الؿيممـقـ، 

.، وأن يعافقفؿوأن يثبجفم، وأن يـصرهم
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عن نزول ِصننو  )حمنند    يف نفص املداخلة يعقوب( )حمنَد -املتأخِون- وعندما سأل املريع

؛ قال:ميدان مصطفى حمنوده، ثه إغناِئه يف حشان( معه، واصطحابه ل

إ يـبغهي أن كعؾهس وإخواكـها يؼجؾهون خ  قؾـا:، وآثر أن يـزلكعؿ كان مريض  يف األصؾ، 

.(1). اهيالشوارع، إ يـبغي أبدًا وإ يؽون وإ يروق لؿسؾم

    لٙ ميص٘ مصطعٙ  نْا: ٍّْ جبْاز زفٔق از ُ ساناٌش قال سٓ قْ ش -1

، بيالروح باليدم كػيديؽ ييا ديــيا، ُأثبجوا كصركم اهلل، ُأثبجهوا حػظؽهم اهللأكا أحبؽؿ يف اُ، 

كحههن بههقن يههديؽم، كحوركهها دون كحههوركم، وصههدركا دون صههدركم، ودمـهها دون دمؽههم، لههن 

ُتػهههض، الهههذي يظهههن أكهههه جهههض اإطجصهههامات، أو أكهههه سهههقػض اإطجصهههامات: لهههن ُتػهههض 

لهن طالؿا أن الديـ ُيحارب، بقتحارب ديـ اسسيم9  9اإطجصامات، لن ُتػض اإطجصامات

 اهي. .، واجعؾقا هتافؽؿ فؼط: اُ أكربتػض هذه اإطجصامات، وكحن موجودون، ومعؽم

  على ذات املنصة اخلشبية: وهو جبواز صديقه )يعقوب(وقال )حمند حشان( 

َسَعقهـَا بؽؾ ما كؿؾؽ لـُصؾح، سعقـا بؽؾ ما كؿؾؽ لحؼـ الدما ، ال تتصقروا أن الؿشاي  

ـى لفؿ سبقيً يسؾؽقكف كصرًة لديـ اُ تبارك وتعيالك،  -بػضؾ اُ - جلكها قد تلخروا، ولؽ

 .(0)اهي .ما أتقُت القوم ألتؽؾم، وإكؿا أتقُت ألقول: دمي لقس أغؾى من دمائؽم

 :وعليه *

هٝف صتُع قني تزعِٝ )سغإ  ٖآٖا كعت ااَات اإلخاٛإ يف املٝاارٜٔ،    ف

ٚتج ٝت٘ َع صٓٛٙ )ٜعكٛب  يًذُاٛ  اذتاؽاز٠ يف ٖاشٙ ايغااسات ايغٛةا٥ٝا١،      

                                                           

 :بصوت )يعقوب( رابط ادلقطع على الشبكة دلن أراد مساعو (2)
/QqncIwgueU0https://youtu.be 

 لالستماع لنص كالمهما بصوهتما وصورهتما؛ اضغط على الرابط التايل: (3)

ugC0-https://youtu.be/nMRzR1 

https://youtu.be/QqncIwgueU0
https://youtu.be/QqncIwgueU0
https://youtu.be/nMRzR1-ugC0
https://youtu.be/nMRzR1-ugC0
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أْ٘ ٚرَّ سٝٓٗا إٔ يٛ تٓاطٍ اإلخٛإ نُاا تٓااطٍ    -ٖٓاى يف ايؾٗار٠-ٚقني ارعا٥٘ 

 ؟!ڤاذتغٔ قٔ عًٞ 

*** 
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  التياقض السا ع: -4
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش18زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

حدد وأرجو أن تعاوب إجابات واضحة وصريحة، مها ههو أوجهه  :( قائاًلالقاضيله )سأ

جؿاطهة اإلخهوان الؿسهؾؿقن؟ ومها قصهد كهل جؿاطهة اإخجالف بقن الؿـفج السهؾػي وجؽهر 

 ووجفجفا؟

 فرق كبقر. :(حشانفقال )

 واهلل رققب طؾى ما تؼول.: (القاضي)

 كعؿ. :(حشان)

 اتػضل.: (القاضي)

فيرق كبقير بيقـ أصيقل الؿيـفج السيؾػل وأصيقل جؿاعية اسخيقان الؿسيؾؿقـ9  :(حشان)

 فلصقل الؿـفج السؾػل: 

 . الدطوة إلى الجوحقد الخالصالدطوة إلى الجوحقد،  أوًإ:

ُُ َعَؾقهِف َوَسؾىؿَ -االتباا لؾـبل  ثاكًقا:  . -َصؾىك ا

 التزكقة.  ثالًثا:

 الرتبقة، وإصيح الدكقا بالديـ. رابًعا:

 هـاك تؼصقر عـد جؿاعة اسخقان..

 هذا هو الؿـفج السؾػي؟ :-مؼاصع - (القاضي)

 كعؿ، باألصقل. :(حشان)
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 اإلخوان؟ وأما طن: (القاضي) 

، هـاك تؼصقر خ الدطوة إلى الجوحقد، خ الدطوة إلى الجوحقد بشؿوله وكؿالهآه،  :(حشان)

ُُ َعَؾقهِف َوَسؾىؿَ -وكذلؽ يف االتباا لؾـبل  ، هؿ يركزون كؿا هق معؾقم لؾجؿقيع عؾيك -َصؾىك ا

 اهي. .قرة، ال سقؿا يف السـقات األخقرةاألمقر السقاسقة ال سقؿا يف اآلوكة األخ

يف ايتظٖٝز اي اسؿ َأ ايازع٠ٛ   ايغاقل  ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغإ  عٔ ن َ *

إىل ايتٛسٝز ٚايتششٜض َٔ ؽضى ايك ٛص، قٌ ٚاعت اصٙ إيكاا٤ خع ا١ ناًَا١ يف    

ٌٔ َُغتٗذ َُغتٓهٌض ٚ  ؟!اذتزٜح عٔ ؽضى ايك ٛص أَض 

 برهان ذلك:

:ىصائح للد اٗ   اضسٗ لُ ا م سض كالمُ  ً قال ساناٌش ا

لقه تسجغرق خطبة وإَّ محاضرة خ الحديث طن الؼبور، طهن شهرك الؼبهور؟ مػقش قبقر، 

ث الـياس بؿيا يعرفيقن، ودعيقا ميا د  َحي: -رضيقان اُ عؾقيف-قيال عؾيل  ،لقه؟ إيه الهداطي؟

ما أكت بؿحدث ققمي  ، قال عبد اُ بـ مسعقد: يـؽرون، أتحبقن أن يؽذب اُ وسقلف؟!

  .عؼقلفؿ إال كان لبعضفؿ فتـةحديث  ال تدركف 

يقجل مثيً يتؽؾؿ رق  عـ الؼيرب يقجيل رياب ميـ ريبابـا الصيغقريـ يطؾيع يسيلل أخ ميـ 

إخقاكا األفاضؾ يؼقل لف: معؼقل!، مؿؽـ فقف كاس كده ال زاليقا مقجيقديـ يروحيقا يسيللقا 

والـياس طيب إييش يعـيل الؼيرب؟، الراجؾ الؿقت إلؾل يف الؼرب دا مـ دون رب العالؿقـ؟!، 

مؿؽن تـبه وتذكر بشرك الؼبور تهذكرة طامهة سهريعة طهابرة، لؽهن إ يـبغهي أن تسهجغرق .، يي.

 .(4). اهيالوقت كؾه خ موضوٍع إ وجود له خ واقعك أكت أصالً كداطقة

                                                           

 :بصوت )حسان( رابط ادلقطع على الشبكة دلن أراد مساعو (4)
https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA 

https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA
https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA
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 :وعليه *

هٝف صتُع قني اعتٓهاص )سغإ  ٖآٖا دعٌ خع ١ نا١ًَ يف ؽاضى  ف

ايك ٛص، ٚركيت٘ يًزعا٠ ع٢ً اكنت ا٤ يف إْهاص ٖشا ايؾضى األنا  ٚتًهاِ   

ٖٓااى يف  -ايٛث١ٝٓ ايع ض١ٜ قتشنض٠ عا١َ عاضٜع١ عااقض٠!!، ٚقاني اْتكاارٙ     

يتٓمااِٝ اإلخااٛإ امل غاازٜٔ; يتك ااحلِٖ اي اااسؿ يف اياازع٠ٛ إىل    -ايؾااٗار٠

 ؟!ٛسٝز قؾُٛي٘ ٚنُاي٘ايت
 

*** 
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 التياقض اخلامس: -5
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش11زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 الؼطبقة؟هل هـاك ما يسؿى بالػرقة أو الطائػة  :( قائاًلالقاضيله )سأ

  فرقة.هل ال تعد  :(حشانفقال )

 صائػة.: (القاضي)

الؿـفج الؼطبل أو الػؽر الؼطبل كسبة إلك محؿد قطيب وإليك سيقد  فقفلؽـ  آه،  :(حشان)

 ، هذه مقجقدة. قطب

 .: هي مـبثؼة من السؾػقة، جؿاطة السؾػققن(القاضي)

 ققـ.ال أستطقع أن أققل بلهنا مـبثؼة مـ السؾػ :(حشان)

أحهد السهؾػققن الؿجفؿهقن خ إحهدى الؼضهايا وههو تؾؿقهذ  ]..[ هذا الؽالم ورد: (القاضي)

طعبت بعؾؿهه، ويؿؽهن األسهجاذ خالهد كؽر أكـي قد أُ وإ أُ  ،مصطػى العدوي /كعقب لؾشقخ

هذه وهو من السؾػققن، وهو تؾؿقذ لؿصطػى  مَ سَّ هو الؾي قَ  ،يعرجه: طبد الرحؿن األسقوصي

وقهال أن ههذه الطائػهة ههي كشهنت كسهبة إلهى سهقد قطهب، ػهة الؼطبقهة أُ قال أن الطائ :العدوي

 ؟ما رأيك خ هذا الؼول جؽػقرية،أساس العؿاطات العفادية وال

 .هي أساس العؿاطات العفادية صحقح :(حشان)

 ؟كالمه صحقح: (القاضي)

 . اهي.كعم :(حشان)
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يف َزح ٚتظن١ٝ صأؼ ٖشا ايتٝاص ايغاقل  ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغإ  عٔ ن َ *

ايكعاا) )عااٝز قعااي  ايااشٟ ٖااٛ أعاااؼ ادتُاعااات اإلفغااار١ٜ ٚايته حلٜاا١،  

 ؟!ٚرفاع٘ َٚٓافشت٘ عٓ٘ َع عًُ٘ قط كت٘

 برهان ذلك:

; قااسكِ  ااه كاجااا   لٔااُ   ؤاأد قطاا   لااٙ ؤاااال ّاجااُ بلٔااُ  ااً     اجْا ااًاقااال ساناااٌش   -1

 :كالتالٕ

 ؟لؿاذا أطدموين: سقد قطب -بنذن اهلل-السمال: ما رأيؽم خ مؼاإت الشفقد 

 فيفاٌ مما كاجا   ُ:

جفو الرجل الذي عـده مـ الشفدا 9  أن يجعؾ الشق  سقد قطب  ..، فـسلل اُ 

َم دمه وجؽره وطؼؾه لدين اهلل  ، وأن يغػير لـيا -بؿـيف وكرميف-، كسلل اُ أن يتجاوز عـف َقدَّ

وأكها ُأْشهِفُد اهللَ َأك هي ُأحهب ههذا الرجهل خ اهلل، مه  ولف، وأن يتؼبؾ مـا ومـف صالح األعؿيال، 

 .(5). اهي.،.طؾؿي يؼقـ  أن له أخطام

 :ّمْأدِ هلل  ٔنٙ قال ساناٌش ا خط ٘ لُ   يْاٌ  -1

طؾقه رحؿهة -الشقخ )سقد قطب(  ظيل الؼيرآنوأعجبتـل عبارة عجب  كثقرًا لصاحب 

. ... :ظيل الؼرآن، قال صاحب -اهلل، وقدس اهلل روحه بؼدر ما أططى لؾؼرآن من معاكقه

 اهي.

 :وعليه *

هٝف صتُع قني ثٓا٤ )سغإ  اذتاص ٖآٖا ع٢ً صأؼ ارتٛاصز املعاصض٠ )عٝز ف

قعي ، ٚصزع٘ مبش ت٘ ي٘، قٌ ٚعه ٘ ع اصات ايتغظٍ املتعزر٠ فٝ٘ نش ات 

                                                           

 :بصوت )حسان( رابط ادلقطع على الشبكة دلن أراد مساعو (5)
https://www.youtube.com/watch?v=qPU_9RTuGBc 

https://www.youtube.com/watch?v=qPU_9RTuGBc
https://www.youtube.com/watch?v=qPU_9RTuGBc
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إٔ فهض ٖاشا ايجاٛصٟ ٚفهاض ةا٥ تا٘      -ٖٓاى يف ايؾٗار٠-املعض!!، ٚقني إقضاصٙ 

اعاز٠ اي ٓاا٤   ايكع ١ٝ اييت عاصت عًا٢ رصقا٘ ْٚٗذا٘; إهاا ٖاٛ سذاض األعااؼ ٚق       

 ؟!دتُٝع ادتُاعات اإلفغار١ٜ ايته حل١ٜ املعاصض٠

 

*** 
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 التياقض النااس: -6
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش14زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

َرِضهَي اهللُ -، ورد خ صحقح مسؾم طن أبي هريرة اإلمامكـجؼل إلى  :( قائاًلالقاضيله )سأ

، مها «جؼي به ويؼاتل من ورائههة يُ ـَّ اإلمام ُج »قال:  -َصؾَّى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ -أن رسول اهلل  -َطـْهُ 

 هو الؿؼصود باإلمام؟

يف الحيديث ، «اإلمام جـة يجؼي به ويؼاتل مهن ورائهه»أما الحديث الجؿقؾ  :(حشانفقال )

والؿؼصقد باسمام، وهذا حدث بسبب سق  ففؿيف ، وهذا الؾػظ هق لػظ مسؾؿ، الصحقحقـ

قال الشق  محؿد بـ عبد القهاب، محؿد بـ عبد  :أخطا  كبقرة، ربؿا تعجبقن إن قؾت لؽؿ

 "....واألئؿة"قال:  9القهاب

 : دا مصري؟-مؼاصع - (القاضي)

 السعقدي الؽبقر. الشق  محؿد عبد القهاب العالؿ :(حشان)

 اب؟هَ  طبد الوإَّ ااب وهَّ : ابن طبد الو(القاضي)

اب"ال،  :(حشان)  هق الـطؼ الصحقح. "القهى

 تػضل.ا: (القاضي)

اب اسؿ مـ اسؿا  اُ ،أي كعؿ  :(حشان) ، فالشيق  ، وليقس القَهياب-جؾ وعي– والقهى

 : "الـجديةالدرر السـقة مـ األجقبة "عبد القهاب يؼقل يف كتاب  بـ محؿد

جؾهه حؽهم اإلمهام  :واألئؿة معؿعون من كل مذهب طؾى أن من تغؾب طؾى بؾد أو بؾدان"

وإن لم تؽن له الخالجة العامة، ولوإ هذا ما اسجؼامت الدكقا، جالـاس  :العام خ جؿق  األشقام
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 مـذ زمن صويل قبل اإلمام أحؿد وإلى يومـا هذا لم يعجؿعوا طؾى خؾقػة واحد، وإ يعرجهون

 ."أحًدا من العؾؿام ذكر بلن شقًنا من األحؽام إ يصح إإ باإلمام األطظم

 خ طصركا الحالي؟ اننهذا الػؽر  وأ: وهل تعجؼد أكه يؿؽن تطبقق هذا الؼول (القاضي)

  .-هـا أوضح أكثر-قؼقل ب دا  ،دا هذا كيم رائع :(حشان)

 اتػضل. :(القاضي)

اسمامة العامة يف صدر اسسيم تختؾيػ اخيتيف  بلن -معـك كيمف– يؼقل بلن :(حشان)

ر فؿع اتساا رقعة اسسيم واكتشياره تعيذى  ،كؾقًّا عؿا وصؾت إلقف اآلن، فالػرق بقـفؿا واضح

ُُ َعـهيفُ -أن يؽقن لممة خؾقػة واحد ميـ عفيد أمقير الؿيممـقـ عؾيل  جهاز ، فجياز، -َرِضيَل ا

وأصبح كل واحهد  ،السالصقن والحؽام والؿؾوكلؾعذر وطدم الؼدرة وطدم اإسجطاطة تعدد 

أصبح قوله كاجًذا  :مـفم سوام كان حاكًؿا أو رئقس دولة أو رئقس جؿفورية أو أمقًرا أو مؾًؽا

 .وأمره مطاًطا خ البؾد الذي هو جقه

 وولي األمر؟ ،والحاكم ،واألمقر ،: هل هـاك جرق بقن اإلمام(القاضي)

يؼقل  -رحؿف اُ-عثقؿقـ ابـ أوضح أكثر مـ كيم رقخل  ،ف اآلنهذا ما ذكرتُ  :(حشان)

واإلمامهة العامهة "حضيرتؽ تؼصيد  يا الخؾقػية،  هل الؾل "واإلمامة العامة"كيم كػقس:  يف

اسهؿعوا وأصقعهوا »يؼهول:  -َصؾَّى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ -ورسول اهلل  ،اكؼرضت مـذ أزمـة مجطاولة

صار بؿـزلة اإلمام  :نذا تلمر إكسان طؾى جفة من العفاتج ،«عؿل طؾقؽم طبد حبشيوإن اسجُ 

 . اهي.واضح -بػضؾ اُ–، أعتؼد الؽيم "وأمره مطاًطا ،العام، وصار قوله كاجًذا

يف اعتكااار اْعاازاّ ايٛكٜاا١ ايغاااقل  ٘فُاااسا ٜكااٍٛ )سغااإ  عاأ ن َاا  *

ايٓ ١ٜٛ يف ايؾضع١ٝ ذتهاّ املغًُني ايّٝٛ، ٚقايتايٞ ك تتٓظٍ عًِٝٗ ايٓ ٛص 

 ؟!حتضِٜ ارتضٚز ع٢ً ايٛك٠ ٚاذتهاّ

 برهان ذلك:



~ 19 ~ 
 

٘ لقاء اجسٓدٗ اجلنَْقال ساناٌش ا  ; م لٔقاًا  لاٙ   ش31:14:10، ا الدقٔقا٘ زقاه س  زٓا

 :كاداث ٓيآس الثْزٓ٘ اليت كاٌ ٍْ كاد السؤّس املَٔج٘ فَٔا

خهروج طؾهى الحهاكمح، حجهى أكها  (6)ههذاوهـاك من إزال إلى هذه الؾحظهة يؼهول بهلن ..، 

ا جقن؟ ا جقن الحاكم أصالً، ُهوَّ  .. اهي،..قؾت له: ُهوَّ

 :وعليه *

ٍُ ايٓ َٛص ايؾضع١ٝ ف َٓظِّ ُٜ هٝف صتُع قني قٍٛ )سغإ  ٖآٖا َتعذ ًا ممٔ 

َّا فاني؟     يف حتضِٜ ارتضٚز ع٢ً اذتانِ آْشاى:  ُٖا َّا فاني اذتاانِ أصاً ،  ُٖ ،

صاش١ إَاَاا١ اذتهاااّ ٚايضوعااا٤ ٚاملًااٛى   -ايؾااٗار٠ٖٓاااى يف -ٚقاني تكضٜااضٙ  

ٚايغ ةني ايّٝٛ; ٚيٛ ناْٛا َتغًا ني قاايك٠ٛ ٚايكٗاض، ٚاعتكاار ٚداٛب ةاعا١       

 ؟!أَضِٖ ْٚ ٛس أقٛاهلِ

 

*** 

 

 

 

 

 
                                                           

     م؛ تلكم الثورة ادلشئومة اليت كان )حسان( رأساً من رؤوس اخلوارج فيها.3122يناير  32ثورة  أي: (6)



~ 20 ~ 
 

 

 التياقض النا ع: -7
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش15زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 ومن الذي أسسه؟ ؟الحاكؿقةهو مبدأ ما  :( قائاًلالقاضيله )سأ

حؽيؿ دييـ الحاكؿقة لؿ يمسسفا أحد مـ الخؾؼ، إكؿا الؿراد بالحاكؿقة أن كُ  :(حشانفقال )

فاسسيم9 أمر  ،[22]يقسػ:(    ڈ ڈ ژ ژ ڑ  )يف كؾ رل ، قال تعالك:  -جؾ وعي-اُ 

ُُ َعَؾقهيييِف َوَسيييؾىؿَ -ـيييا ـيييا كبقى رب   (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)بؼقليييف:  -َصيييؾىك ا

جهلتوا  :إذا أمهرتؽم بهلمر»حؽؿ ديـ اُ يف حقاتـيا كؾفيا، ملمقرون بلن كُ  ، فـحـ[87]الجاثقة:

  .إلك آخر الحديث« مـه ما اسجطعجم

  :جقفا إلى ثالث صوائف لؽن الحاكؿقة يجعه الـاس

وهههمإم  :ومههن تههابعفم طؾههى جؽههرهم ومعجؼههدهم ،الطائػههة األولههى: هههي صائػههة الخههوارج

 .لردتفميؽػرون الحؽام والؿحؽومقن، يؽػرون الحؽام 

 الخروج طؾى الحاكم. قال بعض الؿشايخ هذا الؽالم: أكفم يعقزون: (الؼاضي)

ألهنيؿ ليؿ يخرجيقا  :كعؿ، ويؽػرون الؿحؽقمقـ، ما ذكب الؿحؽيقمقـ؟ قيالقا :(حسان)

 خ الجؽػقههر خ مسههللة الحاكؿقههة، ونَ ُصههرِ ِػْ يُ جههالخوارج عؾييك هييمال  الحؽييام بالقييد والسيييح، 

  9ويسجدلون طؾى ذلك ببعض آيات الؼرآن خ آيات سورة الؿائدة
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  ،[22]الؿائدة:    ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  )

 ، [24]الؿائدة:(   وئ ۇئەئ وئ  )

 . اهي.[26]الؿائدة:(   چ چ چ ڇ)

يف تكضٜاضٙ َغاأي١ اذتانُٝا١    ايغااقل   ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغإ  عٔ ن َ *

ع٢ً ْٗر ٚفهاض ارتااصدٝني )عاٝز قعاي  ٚ)أقاٞ األعًا٢ املاٛرٚرٟ ، ٚدعًا٘         

 ؟! ؽضط اإلميإ)، ٚ سز اإلع ّقط١ٝ اذتهِ مبا أْظٍ اهلل تعاىل )

 برهان ذلك:

 :اإلؤالو قااوقال ساناٌش ا خط ٘ لُ   يْاٌ 

والعيقدة لؾؼيرآن  ،عؾك األمة أن تعيقد عيقدًا حؿقيدًا إليك كتياب اُ، وسيـة رسيقل اُ 

بهل إكفها حهد اإلسهالم، والسـة لقست كافؾة، وال تطقع ، وال اختقارًا، بؾ إهنيا عيقدة واجبية، 

ۉ ۉ ې ې ې ې  ۅ ۅۈ ٴۇ ۋ ۋ ) :وشههرا اإليؿههان

 .اهي .[54]الـسا : (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 :وعليه *

هٝف صتُع قني قٍٛ )سغاإ  ٖآٖاا اياشٟ ةا  فٝا٘ يف قطا١ٝ اذتهاِ        ف

; َغتزًك ع٢ً قٛي٘ قآٜات َٔ اإلميإ  ؽضط)اإلع ّ، ٚ  سزقايؾضٜع١ فذعًٗا )

ٖٓااى يف  -ايكضإٓ; ٚعًٝ٘ فُٔ مل ٜأت ق٘; ف  إع ّ ي٘ ٚك إميإ، ٚقاني تكضٜاضٙ   

إٔ ايشٜٔ ةًٛا ٚأفضةٛا يف قط١ٝ اذتان١ُٝ فه اضٚا قٗاا اذتهااّ     -ايؾٗار٠

 ؟!إها ِٖ ارتٛاصز املاصقٕٛ ايشٜٔ اعتزيٛا ع٢ً سيو قآٜات َٔ ايكضإٓ
 

*** 
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  التياقض الثامً: -8
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش01زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 جلكا أكصحك أن تجوجه إلى األزهر وتطؾب مـه بؽل تواض . :( قائاًلالقاضيله )سأ

 حارا ُ، حارا ُ، بؾ أكا.. :(حشانفقال ) 

 أكت تجؾؿذت طؾى أيديفا تخجؾف؟ وجؽر الؿشايخ إلؾي إَّ و :-مؼاصع -( القاضي)

 : ال.(حشان) 

ن مَ ولؿاذا كسؿ  أن السؾػققن غقر األشاطرة وغقر وغقر وغقر؟ إيه الؼصد مـه؟ : (القاضي)

 هم األشاطرة خ كظرك؟

 .أهل السـة والعؿاطة: (حشان)

 ؟األشاطرة: (القاضي)

 .كعم: (حشان)

 ماذا تؼولون طن رجال األزهر؟: (القاضي)

َرِحَؿيُف -، وقيال اسميام اليذهبل وأبو الحسن األشعري إمام من أئؿة أهل السهـة: (حشان) 

 ُُ رأيت طبهارة لممهام أبهي الحسهن األشهعري أطعبجـهي، قبهل أن يؿهر قهال لؿهن حولهه ": -ا

اشفدوا أين إ أكػر أحًدا من أهل الؼبؾة، جالؽل مجعفون إلهى طبهادة إلهه واحهد وإن اخجؾػهت 

 . اهي.الحسن إمام من أئؿة أهل السـة والعؿاطةجاإلمام أبو ، "طباراتفم
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رعٛت٘ يألؽاعض٠ إىل تاضى َاا   ايغاقل يف  ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغإ  عٔ ن َ *

ِٖ عًٝ٘ َٔ حتضٜف ي  ات اهلل تعاىل، ٚاكعت اص قضدٛ  أقٞ اذتغٔ األؽعضٟ 

 ؟!يعكٝز٠ ايغًف يف آخض سٝات٘

 برهان ذلك:

ٙ   قاااال سانااااٌش ا   ٘ قيااااٗ  لقااااء م اتاااس لاااُ  لااا ; ىااااقاًل فٔاااُ كالماااًا أل ااإ احلناااً     السمحااا

مااً كتا ااُ ااإل اىاا٘  ااً كصااْل الدٓاىاا٘ا; ٓاكااد زاجْ ااُ ب  ماايَ  الناال      $األتاا سٖ 

اليت ٍٕ  قٔدٗ النل ، ّكرا ىقضاُ ملارٍ     $ّم ئُِّ  قٔدٗ اإلماو كمحد  ً اي ل 

 :األتا سٗ اليُفال ٔ٘ الضالل الرٖ كاٌ  لُٔ مً ق ل ا  ْزِ الثاىٕ

لهه  اهلل وخهجم وهيق ميـ أئؿية أهيؾ السيـة،  اإلمام الؽبقر أبو الحسهن األشهعري:..قال 

أخاصب حجى إخواكـا وأحبابـا اكتبفقا، -(، قال:988 قال يف كتاب اسباكة )صػحة رقؿ بذلك

ثِ ْكٌ سغإ نا ّ األؽاعضٟ، ثاِ    ،  ]-مؿن يؼولون ويعجؼدون بالؿذهب األشعري

األرعري9 أخاطب بيف أبـائـيا وأحبابـيا وإخقاكـيا يف بؼياا [ هذا كيم اسمام أبل الحسـ قاٍ:

بفهذا  -تبهارك وتعهالى–هذا كالم إمامؽم يا َمن تجعبدون هلل األر ، يف بؼاا األر ، أققل: 

بالؿذهب األشعري، هذا كهالم اإلمهام أبهي الحسهن األشهعري، َيهدين هلل بؿها كهان  :الؿذهب

يدين به هلل إمام أهل السـة والعؿاطة أحؿد بن حـبل، وإمهام أههل السهـة معجؼهده خ األسهؿام 

9 ففيق إميامفؿ، فنميام أهيؾ الصهالح، معجؼهد أههل السهـة والعؿاطهةوالصػات معجؼد السؾف 

لـػسيف يف  -جيؾ وعيي–حسـك وصيػات اُ الُعؾيك التيل أثبتفيا اُ السـة يممـ بلسؿا  اُ ال

، كؿا جيا ت -صؾك اُ عؾقف وسؾؿ–كتابف، وأثبتفا لف أعرف الخؾؼ بف عبده ورسقلف محؿد 

يف الؼرآن والسـة مـ غقر تشبقف، وال تؿثقؾ، وال تعطقؾ، وال تؽققػ، وال تحريػ، بؾ يعتؼد 

، وييييممـ بؼيييقل الؿؾيييؽ [88]الشيييقرى:(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ) :وييممـ بؼيقل الؿؾيؽ ،[54]ميريؿ:(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) :الجؾقؾ

يف ذاتيف، أحيد يف صيػاتف، أحيد يف أفعاليف، صيػات اليذات، وصيػات  [8]اسخيص:(   ٻ

 .. اهيالػعؾ، ال ربقف لف

 وعليه: *

فهٝف صتُع قني قٍٛ )سغإ  ٖآٖا ايشٟ ٜزعٛ فٝا٘ األؽااعض٠ إىل َاشٖي    

يف آخاض سٝاتا٘، ٚخاتِ اهلل     $ايغًف ايشٟ صدع إيٝا٘ أقاٛ اذتغأ األؽاعضٟ     

 َضٜاض٠  تعاىل ي٘ ق٘ قعز عٓٛات عذاف قطااٖا يف اكعتاظاٍ ثاِ عآٛات أخاض٣     

-قطاٖا يف َشٖي اقٔ ن ب ايشٟ ٖٛ عكٝز٠ األؽااعض٠ ايٝاّٛ، ٚقاني تكضٜاضٙ     

 إٔ األؽاعض٠ ِٖ أٌٖ ايغ١ٓ ٚادتُاع١؟! -ٖٓاى يف ايؾٗار٠

ٌ  –ٚإسا نإ األؽاعض٠ ايط ٍ يف ْمضى ايّٝٛ  ٖاِ أٖاٌ ايغا١ٓ     -أٜٗاا ادتاٖا

ٚادتُاع١; فًُاسا رعٛتِٗ قاألَػ إىل تضى َا ِٖ عًٝ٘ ٚاكعت ااص قضداٛ  أقاٞ    

 ؟!$ اذتغٔ األؽعضٟ

  األؽاااعض٠)ٚملاااسا ريغاا  ٚي َّغاا  يف عاااس١ اخهُاا١ سااني خًعاا  قااني  

ٚصدع ملٓٗر  ،نضدٌ تاب َٔ عكٝزت٘ اي اة١ً  األؽعضٟ)ن ضق١ ضاي١ ٚقني 

 خضٜات سٝات٘؟!يف ُأ أٌٖ ايغ١ٓ

يتشنض يا٘ أْا٘ إَااّ َأ      ($أقٞ اذتغٔ األؽعضٟ )ٌٖٚ عأيو ايكاضٞ عٔ 

، أّ -قاعت اص صدٛع٘ عٔ عكٝزت٘ ايغاقك١ إىل َشٖي ايغًف-أ١ُ٥ أٌٖ ايغ١ٓ 

عكٝز٠ ع ز اهلل قأ   -ٚإىل اآلٕ-أْ غِٗ ايشٜٔ ٜعتكزٕٚ   األؽاعض٠)عأيو عٔ 

ن ب )ايه قٝا١  ايايت ناإ عًٝٗاا األؽاعضٟ ق اٌ تٛقتا٘، قاٌ ٜٚكضصْٚٗاا          

 ًٜٚظَٕٛ قٗا ايعً ١ يف املزاصؼ ايٓما١َٝ ٚادتاَعات ايؾضع١ٝ؟! 
 

*** 
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 التياقض التاؤع: -9
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش04زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 ما هو مبدأ الوإم والبرام؟ :( قائاًلالقاضيله )سأ

وُيراد بهه: الهوإم هلل ولرسهوله هذا مبدأ طظقم من أطظم مبادئ هذا الدين،  :(حشانفقال )

 .ولؾؿممـقن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :-جههل وطههال-قههال 

 . [8]الؿؿتحـة:   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

  .«أوثق طرى اإليؿان: الحب خ اهلل، والبغض خ اهلل» :وقال 

9 "األمهن الػؽهري"ولف ضقابط كثقرة ذكر ا يف كتابل الذي أسعد بتؼديؿف أال وهق كتياب 

. اهي.عشرة ضقابط يف القال  والربا قف ذكرت ف

ايشٟ ْكض فٝ٘ أصٌ اياٛك٤ ايا ا٤   ايغاقل  ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغإ  عٔ ن َ *

إٔ ٜؤعغٛا أسظاقًا  ايطاي١ ٚدتُٝع األةٝافقٌ اذتل يًٓ اص٣  ٖشا; سُٝٓا َٓح

 ِ ، ٜٚعاا ٚا عاأ ع ْٛاا١ هلااِ، ٚتااضى اذتضٜاا١ يًذُٝااع إٔ ٜعضضااٛا َااا عٓاازٖ

، اذتهِ يف ايٓٗاٜا١ يألةً ٝا١   ٜهٕٛ ; ع٢ً إٔ عكٛهلِأفهاصِٖ، ٚشتً ات 

قااٌ ٚيااٜٛظٙ تااٛيٞ ْ ااضاْٞ ذتهااِ َ ااض إسا اختاصتاا٘ األةً ٝاا١; تع ٝكااًا    

 ؟!يًزميكضاة١ٝ ايغضق١ٝ ادتا١ًٖٝ

 برهان ذلك: *
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،  سىااام  سّااااد 1قياااٗ ازٓااه لااٙ  س نااسّ اللٔثاإشمااع املااد ْ ساناٌش لاااا لقاااء  -1

ش:31:10:16سمً الياسش، ا الدقٔق٘ زقه 

الههبعض يههرى أن هـههاك مخههاوف مههن أن الؼههوى الديـقههة تجحههول إلههى قههوى  املننريع: سننأله

سقاسقة، وخ ضل إلؾي إحـا شايػقن الـفاردة.. سقادتك بجؼول لي: الجقار السؾػي يـوي إكشهام 

حزب سقاسي، جؿاطة اإلخوان الؿسؾؿقن كاويقن يعؿؾوا حزب سقاسي، سامعقن إن جؿاطة 

مي أيض  تـجوي أن تؼوم بعؿل حزب سقاسي، كسؿ  أيض  بقن الحقن وانخر العفاد اإلسال

ردًا طؾى هذه األحزاب السقاسقة الجهي تـجؿهي إلهى قهوى -بعض اإلخوة األقباا يـوون أيض  

ل قه -ديـقة ا يـشهنوا أحهزاب سقاسهقة، شهايف جؽهرة َتَحهو  وى ديـقهة إلهى قهوى سقاسهقة إن ُهؿَّ

اي؟  إزَّ

لقس ردًا من األقباا طؾى هذه األحزاب: جؿن حؼفم أققل:  -يعـل-لقس  :(حشان)قال ف

أيض  كؿواصـقن مصريقن أن ُيشاركوا بحزب، وأن يشاركوا خ بـام هذا البؾد الذي يعقشهون 

-جقه، وكذلك من حق أي َصْقٍف من األصقاف الجهي تعهقش خ ههذا البؾهد أن تشهارك أيضه ، و

: -كؿها ذكهرَت حضهرتك-ُيـهادى بفها  -يعـهي-قة الجهي إذا كاكت هذه هي الديؿؼراص -يعـي

، واسسيييمققن عؾييك جؾههقس أيضهه  مههن حههق أي أحههد أن يؿـهه  أي َصْقههٍف مههن هههذه األصقههاف

اختيف اكتؿا ا ؿ9 إكؿا هؿ مقاطـقن مصريقن ليؿ يـزليقا عؾيك هيذا البؾيد ميـ مؽيان آخير، 

 .أن ُيشاركقا بؿا يروكف مـاسب ..ومـ حؼفؿ أيض  

حهزب ديـهي جؽهرة  -يعـهي-لؽن دا مش مؿؽن يمدي إلى جؽهرة..  :-مقاطعًا- قال املريع

ا حزب سقاسي-، وحزب ديـي إخواين، أو حزب سقاسي مسقحي ، وحهزب سهؾػي، -ما ُهوَّ

 وحزب لعؿاطة العفاد، دا مش مؿؽن يمجج جؽرة الػجـة الطائػقة، أو ُيثِقر الػجـة؟  
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، وعؿؾيقا خييل.. تحيت قبية ههمإم جؿقعه كهل  يعـيل.. إذا اتؼيك اُ  :(حشان)قال 

الربلؿان، وقدمقا عؿيً رائؼ  محرتم  مفذب  يؼيقم عؾيك أصيقل وققاعيد هيذا اليديـ، وميـ 

، فؾقس مـ حؼل أن أزعؿ احجرام انخر، وطدم اخجزال انخر طؾى اإلصالق خ رأيي أكابقـفا: 

ل، ورأي غقيري صيقاب أن رأيل صقاب ال يحتؿؾ الخطل، وإكؿا رأيل صقاب يحتؿؾ الخط

، ولقس مـ العدل أن أققل: ورأي غقيري خطيل يحتؿيؾ الصيقاب، وميا أيض  يحتؿؾ الخطل

 ...-يعـل-الذي 

 بس مقن إلؾي رأيه هقؿشي خ انخر؟ :-مقاطعًا-قال املريع 

، فؾقطيرح كيؾ األغؾبقهة، رأي األغؾبقهة، وههذه الؼضهقة محسهومة ومعروجهة قال )حشنان(: 

واحد رأيف بؿا يراه بلدب واحيرتام، دون تسيػقف، ودون تجيريح، يعـيل كرييد أن كيرى تعياميً 

رائؼ ، كريد أن كرى تعاميً راقق ، أكا أطرح، وحضرتؽ اطرح، كؿا كرى اآلن، وهذه صيقرة 

مـ صقر الحقار الؿختؾػ تؿام ، أكت حضرتؽ بتطرح آرا  اآلخيريـ، حتيك وإن كـيَت ال 

فا وال تتبـاها عؼقدًة وال مـفج  وال سؾقك ، في حيرج عؾيك اسطييق، وأكيا أبيقـ بؿيا تحؿؾ

جؾُقطهرح الحهوار تحهت قبهة البرلؿهان ، -جؾ وعيي-أرتئقف أكا، وبؿا أعتؼده، وبؿا أديـ بف ُ 

بطريؼة مفذبة، بطريؼة ممدبة، وإ يـبغي طؾى اإلصالق أن ُيخجزل انخر، أو أن ُيحجؼر انخر، 

لألغؾبقة، وإ أطجؼد أن أحهدًا مها مهن  -أي قضقة مطروحة لؾـؼاش-ن الـفاية خ الؼضقة وتؽو

 .اهي .حؼه أن يـؽر هذا الرأي الذي من أجؾه خرج العؿق 

،  سىااام  سّااااد  1قياااٗ ازٓااه س نااسّ اللٔثاإش،  لااٙ   املااد ْ ا لقاااء ساناااٌش مااع  -1

 ش:33:44:14مً الياسش، ا الدقٔق٘ زقه س

 ؟هل تواجق طؾى أن يؽون رئقس جؿفورية مصر قبطي املريع: سأله
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ال، ال أوافؼ، وال أستحل أن ُأعؾـ ذلؽ9 ألكـل ذكرُت أن الؿادة الثاكقة ميـ  قال )حشان(:

مقاد الدستقر تـص عؾك أن اسسيم هق الديـ الرسؿل لؾدولة، وأن الشريعة اسسيمقة هل 

ئقس إيطالقا مسؾؿ ؟، ليق الؿصدر الرئقسل لؾتشريع، ثؿ أكا أسلل: هؾ تؼبؾ روما أن يؽقن ر

 .ولىت.

بس إذا جقه اكجخابات، وجقه ديؿؼراصقة، والشهعب اخجهار: صقهب مها  :-مقاطعًا-قال املريع 

      ، دا رأي بقؼول كدا يعـي.؟إيه الؿشؽؾة

إذا كان األمر كذلك: جؾقجرك الحؽم لألغؾبقة، إذا كان األمر كذلك: جؿقؾ،  قال )حشان(:

، لؽييـ هييذا تلصييقؾ رييرعل، ألن الحؼقؼيية: الديؿؼراطقيية بييالؿػفقم جؾقجههرك الحؽههم لألغؾبقههة

 .9 أكا ال أقبؾفا-تبارك وتعالك- الغربل أن يحؽؿ الشعُب الشعَب بعقدًا عـ مـفج اُ

إ يؿـ  اله..، يعـي: إذا كان إحـها بـهجؽؾم  -يعـي-بس الدسجور الؿصري مثالً  :عقال املري

ما قؾش: من ضهؿن الؿحظهورات أن يؽهون  -مثالً -ـ  طن الؿادة الثاكقة، لؽن الدسجور إ يؿ

ح إذا كان مسقحق  مثالً، أو كاكت امرأة مثالً يعـهي، دا إلؾهي أكها  -مثالً - إ تؼبل أوراق الؿرشَّ

 طايز أقوله.

َجْؾُقْجَرك األمهر خ ههذه العزئقهة نرام ههذا الشهعب الهذكي العبؼهري الؿسهؾم  قال )حشان(:

 .اهي .ن حق أي أحد أن يعجرضوغقر الؿسؾم، وحقـنٍذ لقس م

 :وعليه *

هٝف صتُع قني قٍٛ )سغاإ  ٖآٖاا يف َٓشا٘ اذتال يًٓ ااص٣ ٚدتُٝاع       ف

األةٝاف يف تأعٝػ أسظاب ٚعضض أفهاصِٖ، ثِ يٜٛظٙ تٛيٞ ْ اضاْٞ عاقاز   

ٖٓااى  -يً ًٝي سهِ َ ض إسا صؽح ْ غ٘ ٚاختاصت٘ األةً ١ٝ، ٚقاني تكضٜاضٙ   



~ 29 ~ 
 

ُٜضار  َ زٌأإٔ َ زأ ايٛك٤ ٚاي ا٤  -يف ايؾٗار٠ عمِٝ َٔ أعمِ َ ارئ ٖشا ايزٜٔ، ٚ

  ؟!ق٘: ايٛك٤ هلل ٚيضعٛي٘ ٚيًُؤَٓني

       َٕ َٝهُاٛ ٚأٜٔ نإ ٖشا امل زأ ّٜٛ إٔ قاٍ عًا٢ ايكٓاٛات ايعًُاْٝا١ َاا قااٍ; يو

 يف ايغٝاع١ ايزميكضاة١ٝ زتاٍ؟! -اييت رعُٗا-يألسظاب ايطاي١ 

  

*** 
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  التياقض ال اتس: -13
 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش09زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 إلى أين وإلى َمن يساجر همإم الشباب الذين تدطوهم إلى العفاد :( قائاًلالقاضيله )سأ

   َمن يؼاتؾون خ البالد الجي يساجرون إلقفا؟، وم  (7)-أي: خ سوريا-

لكها لهم أججنهت ج الدول، وحؽام ومؾوك لرؤسام -الؿسجشار سعادة-الـدام  :(حشانفقال )

، فالجفاد اليذي هيق ُييراد بيف جفياد طؾى الدولة، أكا لسُت صغقرًا ألخاصب شبابـا القوم هؽذا

الطؾب ]..[9 هذا لف ضقابط ولف أحؽام، وإال لصار الجفاد فقضك، ال يسيتطقع كيؾ أحيد أو 

 كؾ حزب أو كؾ جؿاعة..  

اسهجغؾفا بعهض الشهباب ذريعهة وسهاجروا دوكؿها شهروا أو ققهود،  :-مؼاصعه - (القاضي)

 ح لؽم.   اسجغؾفا بعض الشباب، واطجبروا أن ذلك بؿثابة الجصري

 .والرؤسام والحؽام، لؾؿؾوك، -الؿسجشار سعادة يا–الدطوة : (حشان)

 كعم كعم، لؽن الشباب..: (القاضي)

 وقؾت: كؾـا أمؾ يف اُ ثؿ فقؽؿ. :-مؼاصع - (حشان)

بعض الؿجفؿهقن خ ههذه الؼضهقة وخ قضهايا كثقهرة قهالوا أكفهم سهاجروا إلهى : (القاضي)... 

سوريا وبعض الدول العربقة لؾعفاد واكضؿوا هـهاك إلهى جؿاطهة داطهش وشهاركوا خ حؼهل 

الؼجال الدائر هـاك، وكان ذلك تؾبقة لدطوة الؿشايخ والعؾؿام والؿسهنولقن خ ذلهك الوقهت، 

    رأيك خ هذا؟ هم قالوا لـا ذلك خ الجحؼقؼات، ما

                                                           

 .فقد عرضوا لو يف ساحة احملكمة مقطعاً يوجب فيو اجلهاد يف سوراي (7)
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لم كوجهه أبهدًا لؾشهباب الـهدام، وإكؿها وجفـها الخطهاب لرؤسهام وحؽهام األمهة: : (حشان)

 . اهي.ألكفم إن تخؾػوا طن هذا ججحوا الطريق لؾشباب لؾذهاب

يف خعاق٘ ٚرعٛت٘ ْٚازا٤ٙ اذتااص   ايغاقل  ٘فُاسا ٜكٍٛ )سغإ  عٔ ن َ *

يًدضٚز يًذٗار يف فًغعني، ٚايعضام، ٚايؾٝؾاإ   -ك يًًُٛى ٚايضوعا٤-يًؾ اب 

، ٚافت٦ات٘ عًا٢ ٚك٠ األَاض آْاشاى، قاٌ ٚةعٓا٘ فاِٝٗ عًٓاًا عًا٢ صوٚؼ         قأْ غِٗ

 ؟!املٓاقض

 برهان ذلك:

ك عاااااال  ااااااداا احل ٓيااااا٘ ٓناااااألٌْ    اااااأٖ ذىااااا       قاااااال سانااااااٌش ا خط ااااا٘ لاااااُ   ياااااْاٌ     

ش:33:54:03، ا الدقٔق٘ زقه سُٓقتلٌْ

مههن اسههجطاع مههن الؿسههؾؿقن خ أي بؼعههة مههن بؼههاع األرض أن يـصههر إخواكههه خ  ثاكقهه : 

: بـػسهه: جؾقػعهل، إن اسهجطاع أن يـصهر إخواكهه بـػسهجؾسطقن، أو خ العراق، أو خ الشقشان 

 .جؾقػعل

التل تحقل بقـ الؿسؾؿ وبقـ أن يـصير  لفذه األكظؿة الظالؿة العائرةفنن لؿ يستطع  ثالث :

 .اهي .فؾقجاهد بالؿال ولق كان قؾقيً إخقاكف مـ الؿستضعػقـ هـا وهـالؽ9 فبؿالف، فبؿالف، 

 :وعليه *

هٝف صتُع قاني قاٍٛ )سغاإ  ٖآٖاا اياشٟ ٜازعٛ فٝا٘ ايؾا اب يًداضٚز          ف

يًذٗار قأْ غِٗ رٕٚ ايت اٍت َٓا٘ إىل إسٕ ٚك٠ األَاض َأ عزَا٘، قاٌ صَٝا٘ هلاِ        

-إٔ رعٛت٘ يًذٗار يف عاٛصٜا   -ٖٓاى يف ايؾٗار٠-قايمًِ ٚادتٛص، ٚقني تكضٜضٙ 

إها ناْ  يًضوعا٤ ٚاملًٛى، ٚأْا٘ ياٝػ صاغحلًا يٝداةاي      -َع تزيٝغ٘ يف سيو

 ؟!ؽ اقًا ٜٚٛد٘ هلِ ايٓزا٤ ٚايزع٠ٛ

ٚق  إٔ ٚد٘ ٖشا ايٓزا٤ هلؤك٤ ايؾ اب;   صغحلًا) -ٜا ُتض٣-فٌٗ نإ )سغإ  

 يٝدضدٛا قأْ غِٗ ٚسٚاتِٗ؟!! 
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 هذا جممل ما يف شوادة حسان يف ساحة احملكمة

 ،مزيزةٍ تناقضاتٍ، ومن يف املواقفِ من تضاربٍ

 لوا بعني البصز والبصرية؛فتأمَّ

 (ىت يت جث )

  [.296]البؼرة:
*** 
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 ٚأَا ٖشٜاْ٘ ٚختًٝع٘ يف تًهِ ايؾٗار٠;

  فإيٝهِ قعض ايُٓاسز املدظ١ٜ ي٘:

 

  األمنْذج األّل: -1

 

ٚٚضع٘ ي٘ جباْي ؽٝذ ايطا ي١ عاٝز    $إقشاَ٘ يؾٝذ اإلع ّ اقٔ ت١ُٝٝ 

 .اصد١ٝاي ضق١ ايغضٚص١ٜ ارت فهض عؤاٍ ايكاضٞ سٍٛقعي عٓز دٛاق٘ عٔ 

، ا ٓاْو  شخلٔ٘ اا ب بم ا ٘سقال ساناٌش ا تَاامُ كماو  يفن٘  سٗ ا قضٔ٘   

 :ش11زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 الطائػة السرورية، َمن هي؟ :( قائاًلالقاضيله )سأ

ُتـسب إلك محؿد بـ سرور زيـ العابيديـ، وهيق رجيؾ سيقري  السرورية :(حشانفقال )

 أصًي.

 ؟جؽرها رايح جقن)الؼاضي(: 

 .اهي .جؽرها أيًضا معجؿد طؾى: كالم ابن تقؿقة، وكالم سقد قطب)حسان(: 
 :التعليق *

وهذه جريؿية كيربى وقيع فقفيا هيذا الرجيؾ وارتؽبفيا ذلؽيؿ اسكسيان يف حيؼ هيذا اسميام 

9 إذ كقػ يجعؾ فؽر $الؿبجؾ والعالؿ السؾػل الـ حرير رق  اسسيم ابـ تقؿقة الحراين 

جـبي  إليك جـيب ميع  $هذه الػرقة السرورية الخارجقة معتؿدًا عؾك كيم رق  اسسيم 
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وميـفج سيقد قطيب كؿيا بيقـ  $ما بقـ مـفج رق  اسسييم كيم التؽػقري سقد قطب9 و

 السؿا  واألر ، وكؿا بقـ الظؾ والحرور. 

   :$ فأَا )اقٔ ت١ُٝٝ

فعالؿ مـ عؾؿا  األمة، وإميام ميـ أئؿية السيـة9 دعيا إلقفيا طقؾية حقاتيف، وابُتؾيل يف سيبقؾفا 

، بيؾ وخرجيت جـازتيف ميـ سيجـ الؼؾعية يف $سـقاٍت طقال، حتك اكتفك األمر بسيجـف 

دمشؼ إلك الؿؼربة، ومع ذلؽ ما خرج يقم  عؾيك سيؾطاكف، وال حيارب يقمي  دولَتيف، وإكؿيا 

ى  قيرر وجييقب السيؿع والطاعيية لييقالة األمير يف مصييـػاتف ورسييائؾف، وحيارب التتييار وتصييدى

 لؾفجؿات الؿغقلقة التتارية جـب  إلك جـب )مع دولتف(. 

  ي :ٚأَا )عٝز قع

فنمام مـ أئؿة الضيلة، ورأس مـ رؤوس الجفالة، دعا إلك فؽير الخيقارج طقؾية حقاتيف، 

وحؽؿ عؾك الؿجتؿعيات اسسييمقة بيالؽػر واليردة والجاهؾقية، وأحيدث الؼيقيؾ والػيتـ 

والبيبؾ يف أصؼاا الؿعؿقرة، إلك أن تؿ الؼبض عؾقف بعد اكتشاف تـظقؿ سري تؽػقري كان 

، ذلؽؿ التـظقؿ الذي سعك )قطيب( مسيتخدم  ليف إليك قؾيب -الخاص وهق التـظقؿ-يؼقده 

كظام الحؽؿ، وكسػ الؿـشآت الحققية، وإحداث الػتـة الفقجا ، وإغراق الؿجتؿع يف برك 

مـ الدما ، وتؿ رـؼف وهق ُمِصرٌّ عؾك أفؽاره التؽػقرية، وكػثاتف الحرورية، وعؼقدتيف الثقريية 

 لك، أو تراجع قِقَد ُأكؿؾف عـ رل  مـ أباطقؾف.التخريبقة9 دون تقبة إلك اُ تعا

 فهٝف جيتُعإ يف ْص ٚاسز، ُٖٚا َتطارإ يف ايعكٝز٠ ٚاملٓٗر؟!
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 :ت َ٘ كاؤدٗ ّاجْا َا 

 فإٌ قال ليفه قائل، كّ ل ََّس  لٔيفه مت ص  اجاٍل; قائاًل:

( من أقوال ومصادر، وهذا إ يعـي إكؿا ذكر )حسان( هاهـا جؼط ما تعجؿد طؾقه )السرورية

: إذ ُيـزلوكهه طؾهى غقهر َمـَازلهه، وههذا $أكفم محؼون خ اسهجدإلفم بؽهالم شهقخ اإلسهالم 

 الذي أراده )شقخـا(.

  فقْلْا هله:

عيـ أن يقضيح هيذا و ،أن يعرب عـ ذليؽ يف ذات الؿقضيع ( هذا عـرقخؽؿ)وهؾ عجز 

وصيػحات  ،ؾؿـيةقـقات أذييال العَ  -بسبب إجؿالف- كػس الجقاب9 حتك ال تؿتؾئاألمر يف 

 اليدعاة وهيؿ-سيؿقن أكػسيفؿ زورًا بيالتـقيريقـ وكتيب أبيقاق الزكدقية مؿيـ يُ  ،ربلةال الؾى عَ كِ 

 $ الطعيـ يف ريق  اسسييم ابيـ تقؿقيةفقؼقمقن باستغيل هذا الؿققيػ يف 9 -الظيمققن

السيرورية ميـ  أفؽيار ؿيدت عؾقيفبعد سؿاعفؿ لؿؼالة رقخؽؿ وعبارة إمامؽؿ يف ذكر ما اعت

 وأصقٍل ومشارٍب؟! ومصادرٍ  كتٍب 

أَقُ َض يغإ ؽٝدهِ عٔ إٔ ٜ ني ٜٚع ، ٚةاٍ يغاْهِ أْتِ فدضز َآهِ  

ُُٜضص ي٘ ٜٚ ص؟!  َٔ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

 .[828]الـسا :(   ک ک گ گ

 ثِ: 
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أن اإلجؿهال خ بهاب العفهاد إذا كان )حسان( قد قرر خ كػس هذه الشفادة أمام الؿحؽؿة 

طـد ذكره ألجؽار السرورية بنقحامه لشقخ اإلسهالم  -يا ُترى-: جفل اإلجؿال هاهـا (8)إخالل

 دون تػصقل وبقان: تعدوكه هدى ورشاد، أم اكحراف وضالل؟ح $

     

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ذي  03قال )حسان( خ شفادته أمام محؽؿهة صهرة خ قضهقة )خؾقهة داطهش إمبابهة(، خ يهوم األحهد   (8)

 :(09، خ اإلجابة طؾى سمال الؼاضي رقم )2441الحعة 

 )القاضي(: برأيك ضد من يكون اجلهاد، يف كلمات؟سألو 
 .اإلمجال إخالل )حسان(:قال 

 )القاضي(: نعم؟
 .إخاللاإلمجال يف ىذه القضية  )حسان(:

 )القاضي(: اتين معلش.
     اىـ.. اإلمجال يف قضية اجلهاد إخالل )حسان(:
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  األمنْذج الثاىٕ: -1

ٚ)ستُز أَإ قأ عًاٞ    ،ضقٝع قٔ ٖارٟ املزخًٞ ايةعٓ٘ يف رع٠ٛ ايع َتني )

ايااشٟ افااااٙ اذتظقٝاإٛ   ايتاآ حلٟ ادتاااَٞ ; سااني أي اال قٗااا سيهااِ ايًكااي  

ايايت يف  -، ٚساني طعاِ إٔ ٖاشٙ ايعا٥ ا١     (8)«املزاخًا١ »: ; أك ٖٚٛ يكاي ٚايجٛصٜٕٛ

صأع٘
(88)«أعًٓٛا ايعزا٤ يهٌ َٔ خاي ِٗ يف اي هضقز » -(82)

َُٜضعُِّذ يف قًي ،  مما 

ٕ   املغتُع ادتاٌٖ، ٜٚغضط يف  هلاشٜٔ ايعااملٝني    عكٌ ايعااَٞ أٚ اياشٟ ك ٜازصٟ أ

; ٚتاهلل إْٗا عٔ ْٗر عًف األ١َ متاّ اي عز قعٝز َغتشزٌخ ايغً ٝني حبل ٌَٓٗر

  إلسز٣ ايُهَ ض.

                                                           

   وعلى شاكلتو؛ لقب: )اجلامية(. (9)
تنفريي أطلقو احلزبيون وادلبتدعة علـى  ها ابدلداخلة، وإمنا ىذا لقبٌ نفسَ  ت  مَسم  ال يوجد على أرض الواقع طائفةٌ إذ  (10)

 .وبينوا لألمة ضالل سدنتهم ،حينما كشفوا عوار شيوخهم ؛-ومنهم العالمة الربيع ادلدخلي- أىل السنة واجلماعة
الفرقاة اددخلياة، وعان أااوملا ادخالفاة للسانة، وعان مؤسساها وواضا   مكاان ىاذهوليخربان ىؤالء احلاقدون عن 
 واحملذرين منها. ،أول الطاعنني فيها -حبمد هللا- حجر األساس ملا، ونعده أننا

، ومؤسسـها الفعلــي الـيت اَبَض فيهـا الشـيطان وفـَـرم َ  إن مكاهنـا احلقيقـي ىــو أعشـاش عقـوذلمفـ ولكان ىيهاات ىيهاات 
يف اجملتمعــات  اخلــارجي الــذي زيــن ذلــم ســو؛ أعمــاذلم؛ للتنفــري مــن دعــوة الســنة، والتمكــ  للفكــر احلــزي إبليســهمىــو 

 اإلسالمية.  
خـالفوىم، ويف أي شـي؛ خـالفوىم، ولـو كـان صـادقاً يف قيلـو، ومتقيـاً ربـو تعـا  يف دون أن يب  لألمـة مـن الـذين  (11)

َ ذلك ووضح؛ إذ حينها سينكشف عواره، ويتب  للجميع بغيو وافرتاؤه.  شهادتو؛ لَبَـ م
 ىم احلزبيون، وادلبتدعة، والثوريون، ودعاة الربدلاانت الدميقراطية. :كأعيان  إن الذين خالفوىم

ىـي عقيـدة السـلف الـيت حرفـوا الشـباب عنهـا، وسـسبوا البسـار مـن عـت أرجـل العلمـا؛  خاالفوىم فيهاا: وادادة اليت
إ  أرجلهم ىم تنفرياً منهـا؛ هنهنـا تقـرر وجـوب السـمع والطاعـة دلـن واله أ تعـا  أمـرىم ولـو كـانوا جـورة  لمـة، وعـرم 

 . «إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيو من هللا برىان» ابهندلة الدامغة اخلروج على السالط  ولو بلغ  لمهم ما بلغ،
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٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش13زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 صقب، إيه هي الػرقة الؿدخؾقة؟ :( قائاًلالقاضيله )سأ

 .(84)الؿداخؾة تقار جديد :(حشانفقال )

 )الؼاضي(: تقار..

 .جديد، ضفر بعد غزو العراق لؾؽويت)حسان(: 

 )الؼاضي(: الشقخ مقن إلؾي ماسك؟ من هو الشقخ بجاطفا؟

، ومهن (ربق  بن هادي الؿدخؾي)إلى الدكجور  (83)ضفر هذا الجقار الؿدخؾي كسبة)حسان(: 

 .(محؿد أمان العامي)الشقخ  :قبل الدكجور ربق 

 )الؼاضي(: مبدأها إيه؟

هييل اعرتضييت فؼييط  عؾييك أولئييؽ العؾؿييا  الييذيـ رفضييقا االسييتعاكة بييالؼقات )حسههان(: 

 بهل أطؾـهوا العهدام لؽهل مهن خهالػفم خاألجـبقة لتحرير الؽقيت، ولؿ يؼتصروا عؾك ذلؽ، 

، هقئة كبار العؾؿا  يف بيد الحرمقـ أفتت بجقاز االستعاكة بيالؼقات األجـبقية لتحريير الػؽر

، بالهدلقلالؽقيت، فاكؼسؿ عؾؿا  الؿؿؾؽة إلك فريؼقـ9 فريؼ مع هقئة كبيار عؾؿيا  الؿؿؾؽية 

 .اهي .وفريؼ اعرت 

                                                           

؛ تنفــرياً عــن )دعــوة الســنة(، وعــن علمائهــا الكبــار احلــامل  ىــم لااو واخااًتاعكم نعاام  ىااو  ديااد  عتكااار  ااتكم (12)
   القطبية. تبليغها وبياهنا، والناف  عن حياضها كل ما ألصقتموه هبا من العقائد احلزبية الثورية، واهنفكار التكفريية

الصــافية  وألصــقتموه بدعوتــو علــى احلقيقــة، ن حنتمــوهَمــ -أيهــا الثــوري- وىــل نســبو العالمــة الربيــع لنفســو، أم أنــتم (13)
 اليت ىي دعوة التوحيد والسنة؟! النقية

 واد  الذي س   وا ادكان  د  أو سُ  وم  من الل                     ُم ااااااااااااا ألبيكاااااام ال أبااااااااوا عليهااااااال  أق  
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 :التعليق *

وهييذه جريؿيية أخييرى ارتؽبفييا )حسييان( يف رييفادة الييزور هييذه التييل أدلييك  ييا يف سيياحة 

أحؾهف بهاهلل الؿحؽؿة، وأقسؿ باُ العظقؿ عؾك أن يؼقل الحؼ فقفا9 قائيً يف أول الجؾسة: 

 .العظقم أن أشفد بالحق، وإ أقول إإ الحق

ـفجفؿييا باأللؼيياب ففييؾ افييرتاؤك أيفييا الرجييؾ عؾييك هييذيـ العييالؿقـ السييؾػققـ9 بقصييؿ م

 التـػقرية مـ الشفادة بالحؼ؟!

اليذي -وهؾ مـفج هذيـ اسميامقـ الجؾقؾيقـ يختؾيػ عيـ ميـفج أهيؾ السيـة والجؿاعية 

9 حتيك تصيػ دعق ؿيا بلهنيا تقيار -تجفؾف أكت تؿام الجفؾ إليك لحظية كتابية هيذه السيطقر

 جديد ظفر بعد حرب الخؾقج؟!

االستعاكة بالؼقات األمريؽقية لتحريير الؽقييت يف وهؾ حقـؿا أفتك هذان العالؿان بجقاز 

بعيد حشيده لؼقاتيف عؾيك -حرب الخؾيقج، وصيد عيدوان البعثيل الؿؾحيد )صيدام حسيقـ( 

 .(82)9 قد وقعا بذلؽ يف أمر محدث ال دلقؾ عؾقف-حدود الؿؿؾؽة

(!، العؾؿهاموهؾ الػريؼ اآلخر الذي اعرت  عؾك فتقى )االستعاكة( يحؼ لؽ وصيػف بيي)

تَِفا ثؿ تجعؾف ف ريؼي  آخير ليف ققليف يف مقاجفية هقئية كبيار العؾؿيا ، والتيل عؾيك رأسيفا وُسيدى

 ( إمام الزمان بي رؽ وال ارتقاب؟ ابن بازالعيمة )

                                                           

أفتـوا  إمنـامن أعجب العجاب أن )حسان( نفسو قد ب  يف إجابة السـؤال أن العلمـا؛ الـذين أفتـوا ابالسـتعانة إن  (14)
فرياام ماا  ىيبااة ككااار علماااء ادملكااة فانقساام علماااء ادملكااة إني فااريقني  : مبوجــب الــدليل؛ حيــاب قــال ابحلــر 

 .، وفريم اعًتض لدليل
  إذا كاان قد أفتيا مبا أفىت بو ككار العلماء (اجلامي)و (الربي )على دعوة  وأمثالكأنت  فما الذي تنقمو ٚعًٝ٘:
 ؟!  الصائكة ا من كل طاعن يف ىيبة ككار العلماء بسكب تلك الفتوىر  ، وحذ  -كما قررت  أنت!- األدلةمبو ب 
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أم أكه جريق حزبي مبجور طن العؾم وأهؾه، قد تؾهوث باألجؽهار الثوريهة الخارجقهة، وتؾهبس 

 وإسؼاا هقبة طؾؿام األمة؟ح ،مربالعؼائد الؼطبقة الجحريضقة، وتدكس بالطعن خ وإة األ

إن الػريؼ الذي اعرت  والذي وصػتف أكت بي)العؾؿا ( إكؿا هق فريؼ مفؾفيؾ، ال كاقية ليف 

يف العؾؿ وال جؿؾ9 إذ  لف تياري  عرييؼ يف تحزييب الشيبقبة الؿسيؾؿة، وجفيٌد َصيػقؼ يف بيث 

 سؿائفؿ:أفؽار التـظقؿات السرية التؽػقرية يف أعؿاق عؼقلفؿ9 وإلقؽ عقـة مـ أ

 سػر الحوالي. -2

 سؾؿان العودة. -1

 كاصر العؿر. -0

 طائض الؼرين. -4

يف االعرتا  عؾك فتقى هقئة كبار العؾؿا   -السابؼ ذكرهؿ-ولؿ يؽتػ همال  الحزبققن 

، وإكؿييا تعيدى ذلييؽ إليك الطعييـ الخػيل بييؾ والجؾيل يف هييمال  العؾؿييا  -كؿيا قؾييت أكيت-

الؽبار9 برمقفؿ بالعؿالة والخقاكة، ووصؿفؿ بلهنؿ عبقد السييطقـ، وعؾيك رأسيفؿ سيؿاحة 

 -بيؾ آالف-( همال  مئيات كؤطؾؿا9 إذ قد بث )$ اهلل بن بازطبد العزيز بن طبد اسمام/ 

األررطة، والتسجقيت، والؿصـػات، والؿؼاالت يف لؿز كبار العؾؿا ، ورميقفؿ بالـؼيائص 

 والػظائع، ووصؿفؿ بالجفؾ الشديد بالقاقع. 

ولمسػ الشديد قد وصؾقا إلك غايتفؿ العرجا ، وحؼؼقا مؼصقدهؿ األعيقج9 فـجحيقا 

تزهقد كثقر مـ الشباب يف عؾؿائفؿ الؽبار، ثؿ السعل بؽؾ ققة الستؼطا ؿ واحدًا  بالػعؾ يف

(، تؾؽؿ الحؾؼات التل أضيػك عؾقفيا أفيراخ الحيزبققـ الفياالت همتؾق اآلخر إلك حؾؼا ؿ )

العؿالم،  الخوكة دطك من همإمالضخؿة والعبارات الركاكة، ولسان حال همال  األفراخ: )

 (.حؾؼات من هم لؾواق  جؼفامركب بـا خ  ْق َح والْ 
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العهامي محؿهد ومـ هذه الؾحظات وتؾؽؿ األوقات اكربى هيذا العيالؿ السيؾػل الُفؿيام )

اَم أمان-( $أمان  9 لبقان حال هذه الشرذمة، وكشػ -الذي جعؾف اُ تعالك لؾشباب َصؿى

اب الؿسيؾؿ عقار همال  الؿتحزبة، وصد عدواهنؿ السافر عؾك كبيار العؾؿيا ، وتبصيقر الشيب

الذي سؼط يف ِرباكفؿ بحؼقؼة أمرهؿ، حتك كػع اُ تعالك بف كػع  عظقؿ ، وجعؾف اُ تعالك 

إليك  -الؿخيدوا بالسيراب-بف اآلالف مـ الشباب  سبب  يف فضح همال  الؼقم، وردى اُ 

 محاضـ العؾؿ األصقؾة لدى عؾؿائفؿ الؽبار ذوي العؾؿ الصحقح، والػفؿ اليدققؼ لؾقاقيع،

 والبصقرة الـافذة.

ذلؽؿ العالؿ السؾػل الـحرير اآلخر الذي جعؾف اُ  وسار طؾى دربه خ بقان حؼقؼة همإم:

 ( الربق  بهن ههادي الؿهدخؾيكذلؽ ُغصة يف حؾققفؿ، ورقكة يف رؤوسفؿ9 أال وهق )-

 .-حػظف اُ تعالك وعافاه ورػاه

الحرب الضروس ضد هذيـ الَعَؾؿقـ طبقَل  -وُقطعاهنؿ السائؿة-ومـ هـا َدقى الحزبققن 

َد  الجؾقؾقـ، ووصػقهؿا بؽؾ كؼقصة، وأطؾؼا عؾك دعق ؿا تؾؽؿ األلؼياب التـػقريية التيل َردى

 9 مثؾ: (84))حسان( بعضفا يف ساحة الؿحؽؿة

 العامقة.  -2

 .الؿداخؾة  -1

 الخوارج طؾى الدطاة.  -0

 غالة الجعريح.  -4

 دطاة اإكبطاح.  -5

                                                           

   .تيار جديد  هر بعد غزو العراق للكويت ادلداخلةقال )حسان( يف شهادتو: حيث  (15)
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 ايكاص١ُ

يدافع عـ الذيـ آمـقا، وما أرادهؿ أحٌد بسق  إال وكشيػ  عؾؿ الجؿقع أن اُ ولق هذا

اُ تعييالك ِسييرته، وأكطؼييف اُ بؿييا فقييف إداكتييف، فؼييد حيياول )حسييان( هاهـييا الـقييَؾ مييـ هييذيـ 

العييالَؿقـ الشييامخقـ والطييقديـ الراسييخقـ يف سيياحة الؿحؽؿيية9 مسييتغيً هييذا السييمال مييـ 

 .سفاَمه خ كحره -خ الحال- جردَّ اهلل تعالىالؼاضل9 

يظفر ذلؽ جؾقي  فقؿيا فعؾيف الؼاضيل ميع )حسيان( حقـؿيا سيار يسيرد ليف أحيداث حيرب 

الخؾييقج9 حقييث قاطعييف )الؼاضييل( فجييلة بالسييمال التييالل الييذي ُيبييقـ بجييي  الؿييـفَج الحييؼ 

اليذيـ -الرصقـ الؿدعؿ بالـصقص واسجؿاعات الذي يسيقر عؾقيف أهيؾ السيـة والجؿاعية 

، فالؼاضل يسلل )حسان( أسئؾة واضيحة، و)حسيان( يؼير كيميف -هـا بالؿدخؾقةوسؿقهؿ 

 بي تؾعثؿ وال معارضة9 كؿا يؾل:

عشيان  !9أكيا هجقبيؽ وأسياعدك يف اسجابية :مؼاصعه  جوابهه السهابق )الؼاضهي(قال لهه 

 من مبادئفا: أكه إ يعوز الخروج طؾهى الحهاكمكختصر، الػرقة أو الطائػة السؾػقة الؿدخؾقة 

 .بلي شؽل

 .كعم )حسان(:

 . وترى أن الذي يؼوم بالؿظاهرات ضد الحاكم: ُيعجبروا خوارج)الؼاضي(: 

 .  كعم)حسان(: 

 . هل هذا جعالً مـفعفم ومبدأهم)الؼاضي(: 

 .آه كعم)حسان(: 

  ،[.78]اسسرا : (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )اهلل أكبر 
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 نؾف سكٝك١ املكعع امل تٛص

هاهـييا ولؼييد حيياول بعييض الؿغرضييقـ وأصييحاب األغييرا  الدكقئيية بييرت سييمال الؼاضييل 

آخير ميـ عـيده َخَؾيَط فقيف بيقـ سيمال الؼاضيل  عؾقفا، فؼام بتؾػقيؼ مؼطيع (حسان)وإجابات 

يسيبقن عؿيـ يطعـيقن و -ال عيقة ليف  يذا-لي)حسان( يف هذه الجزئقة، وبقـ سماٍل لف آخر 

، فيلراد ؾؿقـ وغقرهؿ، ويصيػقهنؿ بلوصياف غقير الئؼيةويشتؿقن غقرهؿ مـ العؾؿا  والؿس

الييذيـ -( لفييذا الؿؼطييع أن يعطييل لؾـياس تصييقرًا عييـ أهييؾ السييـة الؿػبههرِكهيذا الؿغيير  )

أهنؿ أصحاب سب وريتؿ يف الـياس9 وذليؽ سسيؼاطفؿ عـيد  -وصؿقهؿ هـا بي)الؿداخؾة(

  العامة، وتـػقر الـاس مـفؿ ومـ دعق ؿ السؾػقة السـقة الـؼقة.  

 وكؿا ققل خ العزئقة الؿاضقة ُيؼال هاهـا:   

، وما أراد أحٌد أهَؾ السيـة [37]الحج:(   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب )

بسق  إال وكشػ اُ تعالك سرته9 فؼد وفؼـل اُ تعالك بعيد جؿيع الؿيادة الصيقتقة لؾشيفادة 

مؼطيٍع مرئيلل لفييذه ( 44كامؾية يف مقضيع واحيد، وذلييؽ بالتيللقػ والتقفقيؼ بيقـ أكثيير ميـ )

الشفادة، وضبطفؿ ضبط  دققؼ  بالؽؾؿة والحرف، ثؿ مساعدة أحد إخقاين األفاضؾ حقـؿا 

قام بتػريغ هذه الشيفادة كامؾية9 تبيقـ بيذلؽ كؾيف حؼقؼية هيذا الؿؼطيع الؿدسيقس الؿبتيقر، 

واتضييح أن سييمال الؼاضييل عييـ الطائػيية التييل تسييب وتشييتؿ غقيير سييمالف عؿييـ وصييػقهؿ 

( يف ريفادة )حسيان(، 47السمال عـ الطائػة السبابة الشتامة هق السمال رقؿ )بالؿداخؾة9 ف

(، فبيقـ السيمالقـ ثؿاكقية 42والسمال عـ عؼقدة مـ وصػقهؿ بالؿداخؾة هق السمال رقيؿ )

 أسئؾة كامؾة!!9 فؿا الذي ألصؼ هذا بذاك؟!!

 قبح اهلل الؽذابقن، وقط  اهلل ألسـة الخائـقن األجاكقن.
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 اقٔقتُ كنا ٓلٕ * * فاألمس  لٙ

 ( 28 ، ٚ)20ْص املكعع املً ل َٔ ايغؤايني:  

يسههبون ](85) ..،طشههان كخجصههر ح:أكهها هعوبههك وأسههاطدك خ اإلجابههة )الؼاضههي(: قههال

ويشجؿون غقرهم من العؾؿام والؿسهؾؿقن وغقهرهم، ويصهػوكفم بلوصهاف غقهر إئؼهة، وأكها 

الؿشايخ وهـاك من ُيسؿون أكػسفم أقول الـاس تلدًبا، وإ أريد أن أخصص، بل هـاك بعض 

 بعؾؿام إ يذكرون حديًثا إإ وجقه سب وشجم وإهاكة، هل هذا يجػق م  اإلسالم؟

 ال وربل! )حسان(:

 وم  الؼقم واألديان السؿاوية؟ )الؼاضي(:

 ال وربَل! )حسان(:

 )الؼاضي(: وماذا تؼول لهه؟، وإ أبهالغ إن قؾهت أن مهن بقهـفم مهن يـجسهبون إلهى السهؾػقة،

.]..[ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ )هييمال  مخييالػقن لؼييقل رب الربييية:  )حسههان(:

مها كهان : »، ومخالػقن لؼيقل الـبيل [844]الـحؾ:    (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

لهقس الؿههممن »، ولؼقلييف: «الرجهق خ شهيم إإ زاكههه، ومها ُكهزع مههن الرجهق مههن شهيم إإ شهاكه

 اهي. «.(86)[«بالؾعان وإ بالطعان وإ بالػاحش البذيم

  املكاةع اذتكٝك١ٝ ق ٌ اي ا ٚايتً ٝل:ْص 

 ش:13الناال زقه س -1

                                                           

 .  بداية البرت والتلفيق ب  ادلقاطع (16)

 .  هناية البرت والتلفيق (17)
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، الػرقهة أو الطائػهة السهؾػقة أكا هعوبك وأساطدك خ اإلجابة طشهان كخجصهر :(الؼاضي)»

 الؿدخؾقة من مبادئفا: أكه إ يعوز الخروج طؾى الحاكم بلي شؽل.

 كعؿ. :(حسان)

  الحاكم: ُيعجبروا خوارج.وترى أن الذي يؼوم بالؿظاهرات ضد  :(الؼاضي)

 كعؿ.   :(حسان)

  هل هذا جعالً مـفعفم ومبدأهم. :(الؼاضي)

 آه كعؿ.   :(حسان)

الطائػة العؾؿقة أكت شرحجفا وقؾت أكفا تفجم بجهللقف الؽجهب والوقهوف طؾهى  :(الؼاضي)

  العؾم جؼط.

 كعؿ. :(حسان)

  وتجرك اله]..[ لؾحاكم وأطواكه. :(الؼاضي)

 .اهي «.كعؿ :(حسان)

 ش:18الناال زقه س -1

يسههبون  (87)[كههرى انن بعههض الـههاس طؾههى الؿـههابر وطؾههى الػضههائقات] )الؼاضههي(: قههال

غقرهم من العؾؿام والؿسهؾؿقن وغقهرهم، ويصهػوكفم بلوصهاف غقهر إئؼهة، وأكها  ويشجؿون

أقول الـاس تلدًبا، وإ أريد أن أخصص، بل هـاك بعض الؿشايخ وهـاك من ُيسؿون أكػسفم 

 بعؾؿام إ يذكرون حديًثا إإ وجقه سب وشجم وإهاكة، هل هذا يجػق م  اإلسالم؟

                                                           

(؛ فاحلمـد 31(، وألصق ما بعده ابلسـؤال رقـم )32ىذا رأس السؤال احلقيقي الذي برته ادلغرض يف السؤال رقم ) (18)
   أن يسر كشف عواره، وإبراز افرتا؛ه.  -محداً كثرياً طيباً مباركاً فيو-هلل 
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 ال وربل! )حسان(:

 م واألديان السؿاوية؟وم  الؼق )الؼاضي(:

 ال وربَل! )حسان(:

)الؼاضي(: وماذا تؼول لهه؟، وإ أبهالغ إن قؾهت أن مهن بقهـفم مهن يـجسهبون إلهى السهؾػقة، 

.]..[ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ )هييمال  مخييالػقن لؼييقل رب الربييية:  )حسههان(:

مها كهان : »، ومخالػقن لؼيقل الـبيل [844]الـحؾ:    (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

لهقس الؿههممن »، ولؼقلييف: «زاكههه، ومها ُكهزع مههن الرجهق مههن شهيم إإ شهاكهالرجهق خ شهيم إإ 

 اهي. ««.بالؾعان وإ بالطعان وإ بالػاحش البذيم

   

*** 
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  األمنْذج الثالث: -0

تكضٜضٙ قإٔ اي ضق١ اإلخٛا١ْٝ ايطاي١ إها ٖٞ )مجاع١ رع١ٜٛ ، حتٛيا  إىل  

فكط يف سهِ َ اض، ٚمل تغاتعع إٔ   سظب عٝاعٞ، ٚةا١ٜ أَضٖا أْٗا مل ُتٛفَّل 

  !!تٓتكٌ َٔ فك٘ ادتُاع١ إىل فك٘ ايزٚي١

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش8زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 ما رأيك خ تـظقم اإلخوان الؿسؾؿقن؟ :(القاضي) سأله

، ثيؿ تحقليت يف السيـقات اإلخوان الؿسؾؿون خ بداياتفا جؿاطة دطويهة: (حشان)فأجاب 

األخقرة إلك حزب سقاسل يريد أن يصؾ إلك الحؽؿ، وبالػعؾ وصؾت الجؿاعة إليك حؽيؿ 

مصر وتقلت رئاسة الجؿفقرية، ورئاسة القزرا ، ورئاسة مجؾس الشعب، ورئاسة مجؾيس 

9 ومه  ذلهك لهم توجهق العؿاطهة خ حؽهم مصهرالشقرى، وتقلت ُجؾ الؿحافظات يف بؾدكا، 

ألهنا لؿ تستطع أن تـتؼؾ مـ مرحؾة فؼف الجؿاعة إلك فؼف الدولة، ولؿ تسيتطع أن تـتؼيؾ ميـ 

 اهي. «.مرحؾة سقاسة الجؿاعة ذات الطقػ القاحد إلك حؽؿ الدولة ذات الطقػ الؿتعدد

 :التعليق *

إن هذا الجقاب مـ )حسان( حقل هذه الجؿاعة هاهـا َلُفيَق قؿية التؿققيع لؿيـفج السيؾػ 

الذي أعؾـ الحرب الضروس عؾك التعددية الحزبقة، وأمير بؾيزوم الجؿاعية وكبيذ الخييف 

بالبدعية  والػرقة، وحؽؿ عؾك جؿقع الػرق التل كبتيت يف اسسييم بعيد عفيد رسيقل اُ 

ها مـ ا دة بالـار9 كؿا يف حديث افرتاق األمؿ.والضيلة، بؾ وعدى  لػرق الـارية الؿتقعى
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تؾؽييؿ الجؿاعيية اسخقاكقيية التييل أسسييفا صييقيف طرقييل  :الضههالة ومههن جؿؾههة هههذه الػههرق 

حصايف قبقري ثقري9 أال وهق )حسـ البـا( الذي أخذ العفد عؾك رق  الطريؼة الحصافقة، 

 قبقر القثـقة، وأضرحة الشرك.  وأعطاه البقعة عؾك السؿع والطاعة، وعؽػ بعدها عؾك

ا عـد هذه الػرقة الضالة مـ أفؽار تؽػقرية، وعؼائد دمقية تخريبقة، وتؼارب مع  فضيً عؿى

، وسقاسة ديؿؼراطقة فاسدة، وهدم لؾثقابت واألصقل ڤالشقعة الرافضة أعدا  الصحابة 

 ها.والؿسؾؿات، إلك آخر عؼائدهؿ الػاسدة التل يطقل الؿؼام بذكرها وتعداد

جؽقف يؽوكون بعد ذلك كؾه معرد جؿاطة دطوية تحولت إلى حهزب سقاسهي ولهم توجهق 

 خ حؽم مصر؟حح

ش 18كلاأس ساناااٌش ىعنااُ ٍااْ القائاال  ااً ٍاارِ اجلنا اا٘ ا اإلاجا اا٘  لااٙ الناااال زقااه س 

 مً كؤئل٘ القاضٕ; مبا ٓلٕ:

 وأما طن اإلخوان؟ :(القاضي) سأله

هـههاك تؼصههقر خ الههدطوة إلههى الجوحقههد، خ الههدطوة إلههى الجوحقههد  :قننائاًل (حشننان)فأجنناب 

عؾيك  -كؿا هق معؾيقم لؾجؿقيع-، هؿ يركزون بشؿوله وكؿاله، وكذلك خ اإتباع لؾـبي 

 اهي. «.ال سقؿا يف اآلوكة األخقرة، ال سقؿا يف السـقات األخقرة 9األمقر السقاسقة

لديفا هذا الخؾل والجؼصقر خ الدطوة إلى الجوحقد، وذلؽهم الخؾهل انخهر  بعؿاطةجؽقف 

جؿاطههة )معههرد : تؽههون طـههدك يهها )حسههان( -كؿهها قههررَت أكههَت هـهها- خ اإتبههاع لؾـبههي 

وكهل بـهي آدم خطهام وخقهر ، ولم توجق خ حؽم مصر ،تحولت إلى حزب سقاسي ح(،دطوية

 ؟حح-سابق بلسطر قؾقالتكؿا كطق بفذا بعد جوابه ال- الخطائقن الجوابون
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ولؽههن إ طعههب أن يصههدر هههذا مـههه: جفههذا ديـههه، وتؾههك طؼقدتههه، وذاك موقػههه تعههاه هههذه 

، خ الدققؼهههة رقهههم «لؼهههام جريهههدة العؿفوريهههةخ العؿاطهههة قهههديؿ  وحهههديث : جؼهههد قهههال 

(32:43:34:) 

جؿاطهة يعـهي إخواكـها مهن ، مػقش كقان ُمـظؿ لؾعؿؾ السؾػل، ال أستؽرب أن ُأعؾيـ هيذا

يواكبون الحدث، ويجؽؾؿهون بلسهؾوب واضهح ومهـظم وراقهي، وجهاهؿقن لؾواقه   «اإلخوان

إذا لم يوجد -يؽوكون  -يعـي-ربؿا  -يعـي-ولػؼه الؿرحؾة، ُأَحق ي هذا، إ ُأكؽره، بل قؾُت 

ُمون: ألكفم أجدر من الـاحقة الجـظقؿقة، إلى غقر ذلك -انن من يجؼدم  . اهي.«ربؿا ُيَؼدَّ

 

*** 
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  األمنْذج السا ع: -4

 

تكضٜضٙ قإٔ اي ضق١ األؽعض١ٜ ايطاي١ ِٖ )أٌٖ ايغ١ٓ ٚادتُاع١ ، ثِ تً ٝغا٘  

; َاع نْٛا٘ قاز تااب َأ      $ع٢ً َغتُعٝ٘ قإقشااّ أقاٞ اذتغأ األؽاعضٟ     

قزعت٘ ايغاقك١، ٚصدع عُا عًٝ٘ األؽاعض٠ ايّٝٛ، ٚاْت ض ملشٖي ايغًف
(88)

. 

٘  سقااال ساناااٌش ا تااَاامُ كماااو  يفناا٘  ااسٗ ا قضاأ٘      ، ا ٓااْو شخلٔاا٘ اا ااب بم ا اا

 :ش01زقه س القاضٕ اجا ٘  لٙ ؤاالا اإل، 1441ذٖ احلج٘  03األاد 

 جلكا أكصحك أن تجوجه إلى األزهر وتطؾب مـه بؽل تواض . :(القاضي) قال له

 : حارا ُ، حارا ُ، بؾ أكا..(حشانفقال ) 

  وجؽر الؿشايخ إلؾي أكت تجؾؿذت طؾى أيديفا تخجؾف؟إَّ و :-مؼاصع -)الؼاضي( 

 ال. )حسان(: 

ن ولؿاذا كسؿ  أن السؾػققن غقر األشاطرة وغقر وغقر وغقر؟ إيه الؼصد مـه؟ مَ  )الؼاضي(:

 ؟هم األشاطرة خ كظرك

 أهل السـة والعؿاطة. )حسان(:

 ؟األشاطرة)الؼاضي(: 

 .كعم)حسان(: 

                                                           

   . -عفا أ تعا  عنو-إال أحرفاً يسرية خفي عليو احلق فيها  (19)
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 تؼولون طن رجال األزهر؟)الؼاضي(: ماذا 

: $، وقيال اسميام اليذهبل وأبو الحسن األشعري إمام مهن أئؿهة أههل السهـة)حسان(:  

رأيت عبارة لإلمام أبل الحسـ األرعري أعجبتـل، قبؾ أن يؿر قال لؿـ حقلف ارفدوا أين "

، "ؿال أكػر أحًدا مـ أهؾ الؼبؾة، فالؽؾ متجفقن إلك عبادة إليف واحيد وإن اختؾػيت عبيارا 

 اهي. «.جاإلمام أبو الحسن إمام من أئؿة أهل السـة والعؿاطة

 :التعليق *

قد سبؼ الجقاب عـ هذه الضيلة الؽربى، وبقان تـاقض )حسان( كػسف يف الحؽيؿ عؾيك 

 األراعرة9 فراجعف لزام  يف قسؿ التـاقضات يف هذا الؿؾػ، التـاقض الثامـ.

هم أهل السهـة والعؿاطهة وههم يخهالػون  -أيفا العاهل الؿعامل- كقف يؽون األشاطرة

خ خصهؾة  هن خالػهالهذي َمه :خ العديهد والعديهد مهن أبهواب الؿعجؼهد والعؿاطهة أهل السهـة

 إ من أهل السـة والعؿاطة؟ح ،كان من أهل البدطة والػرقة جؼط واحدة

 :مصااز االؤتداللا  فاألتا سٗ  -1

خربية عؾيك الـصيقص الشيرعقة، فؿيا وافيؼ تؾيؽ العؼيقل9 9 يؼدمقن عؼيقلفؿ الطؼالكقون

 قبؾقه، وما خالػفا9 حرفقه، دون أدكك مباالة، أو تعظقؿ صادق لشعائر اُ.

 ٍه ا  ا  الصعات:ّ  -1

لفا عيـ حؼقؼتفيا  ، صارفقن-جؾ وعي-9 ففؿ محرفة لصػات الباري من أجراخ العفؿقة

بدون أدلة واضحة أو حجج وبراهقـ ساطعة، بيؾ ال يعتؼيدون أن يف السيؿا  ربٌّ ُيعبيد، وال 
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د، بؾ ربـا عـدهؿ  د وُيَؿجى إ (، ويف طيقر آخير: )خ كل مؽهان: )-يف أحد أطقارهؿ-إلٌف يقحى

 (!! داخل العالم وإ خارج العالم

 :القسآٌٍه ا ّ -0

ولذا يسيؿقكف الؽييم الـػسيل، : -تعالى طن إجؽفم-بـػس اهلل يعجؼدون أكه الؿعـى الؼائم 

حؼقؼة بحرف  -عـدهؿ- عـ كيم اُ، ولؿ يتؽؾؿ اُ تعالك بف (طبارة)ويزعؿقن أن الؼرآن 

عـيدهؿ  وأما األلػيا  والحيروف9 ففيل، -كؿا يعتؼده أهؾ السـة والجؿاعة بحؼ-وصقت 

  مخؾققة9 كؿا تؼقلف الؿعتزلة الضيل حذو الـعؾ بالـعؾ. 

 :القدزٍه ا  ا  ّ -4

9 حقث يؼقلقن بالجرب الخػل، فالعبد عـدهؿ لقس بػاعؾ عؾيك الحؼقؼية، من جرق العبرية

 وإن كان فاعيً يف الصقرة!!
 :اإلمياٌٍه ا  ا  ّ -5

تصيديؼ، بيؾ الؼيقل عـيدهؿ 9 حقث يؼررون أن اسيؿان إكؿا هق مجيرد المن جرق الؿرجنة

سجرا  األحؽام الظاهرة عؾك العبد يف اليدكقا،  -فؼط-غقر داخؾ يف ماهقة اسيؿان وإكؿا هق 

أمييا أعؿييال الجييقارح فغقيير داخؾيية مطؾؼيي  يف مسييؿك اسيؿييان، بييؾ اسيؿييان عـييدهؿ رييل ، 

 واألعؿال رل  آخر!!
 :الت امل مع  لناء النيٍ٘ه ا ّ -6
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باأللؼاب التـػقرية، وُيؾصؼقن  ؿ ما هؿ مـيف بيرا 9 مثيؾ  صػقهنؿوييرموكفم بؽل كؼقصة، 

 ، ..ال .(الحشويةو)، (الؿشبفةو) ،(الؿعسؿة)ققلفؿ عـفؿ: 

فضاااااًل  نااااا  يااااد متااااأخسٖ ٍاااااالء األتااااا سٗ مااااً لْ ااااات صااااْفٔ٘ خسافٔاااا٘،       -7

 للْ ئ٘ ال صسٓ٘  َفجَّ٘ ّم لق  الق ْز ّاملقامات ّاألضسا٘ الشسكٔ٘، ّاساؤ٘

پ         )جؽقههف يؽوكههون بعههد ذلههك كؾههه طـههد )حسههان( هههم أهههل السههـة والعؿاطههة؟ح،  *

 [.4]الؽفػ: (  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ميا قاليف سيؾػ األمية وعؾؿيا  الؿؾية يف هيذه  -اليذي ييزعؿ السيؾػقة-قال هذا الرجؾ هالَّ 

 ؟(42)الػرقة األرعرية الضالة الـارية

كطؼ يف ساحة الؿحؽؿة أمام هذه الجؿقا، وقبؾفا عؾك الشارات الػضائقة بؿيا كطيؼ  هالَّ 

يف حيؼ هيذه الطائػية الجاهؾية بؿيـفج السيؾػ9 حقيث  «كقكقتف»( يف $بف اسمام )الؼحطاين 

 : $قال 

 وحزبههههههههههههه (48)وانن أهعههههههههههههو األشههههههههههههعري

  
 وأذيههههههههه  مههههههههها كجؿهههههههههوا مهههههههههن البفجهههههههههان

   

                                                           

   ولوال خشية اإلطالة لسردُت عذيرات علما؛ اهنمة قدمياً وحديثاً من ىذه الفرقة اهنشعرية.  (20)
ولعلـو   تصــلو توبتـو؛ فلــذلك أقسمــو ىنـا، أو يعلــم توبتــو ولكنـو إمنــا قصــد معتقـده قبــل رجوعــو؛ وىـو مــذىب ابــن   (21)

   ُكالب، وىو الذي متسك بو اهنشاعرة وإ  اليوم، بل وزادوا عليو. 



~ 54 ~ 
 

 يههههههههههها معشهههههههههههر الؿجؽؾؿهههههههههههقن طهههههههههههدوتمُ 

  
 أهههههههههههل السههههههههههبت خ الحقجههههههههههانطههههههههههدوان 

   
 أههههههههههههل الشهههههههههههريعة والفهههههههههههدى كػهههههههههههرتمُ 

  
 بههههههههههههههههالبغي والعههههههههههههههههدوان وصعـههههههههههههههههجمُ 

   
 جألكصههههههههههههرن الحههههههههههههق حجههههههههههههى أكـههههههههههههي

  
 عهههههههههههاينسهههههههههههطوا طؾهههههههههههى سهههههههههههاداتؽم بطِ أ

   
 اهلل صهههههههههههقرين طصههههههههههها موسهههههههههههى لؽهههههههههههم

  
هههههههههههه  جؽؽههههههههههههم ثعبههههههههههههاينإف حجههههههههههههى تؾؼَّ

   
 بلدلهههههههههههة الؼهههههههههههرآن أبطهههههههههههل سهههههههههههحركم

  
 زلههههههههههزل كههههههههههل مههههههههههن إقههههههههههاينأوبههههههههههه 

   
 ـعـههههههيهههههههو مؾعنههههههي هههههههو مههههههدرئي وهههههههو مُ 

  
 انمههههههههههن كقههههههههههد كههههههههههل مـههههههههههاجق خههههههههههوَّ 

   
 إن حهههههههههل مهههههههههذهبؽم بهههههههههلرض أجهههههههههدبت

  
 بهههههههههههال طؿهههههههههههران أو أصهههههههههههبحت قػهههههههههههراً 

   
 رين طؾههههههههههههههههقؽم كؼؿههههههههههههههههةواهلل صههههههههههههههههقَّ 
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 جر جؿهههههههههههقعؽم أبؼهههههههههههاينولفجهههههههههههك ِسههههههههههه

   
 أكههههههها خ حؾهههههههوق جؿهههههههقعفم طهههههههود الحشههههههها

  
 طقهههههههههههى أصبهههههههههههجؽم غؿهههههههههههوض مؽهههههههههههاينأ

   
 الشهههههههرىأكههههههها حقهههههههة الهههههههوادي أكههههههها أسهههههههد 

  
 أكهههههههها مرهههههههههف ماضههههههههي الغههههههههرار يؿههههههههاين

   
(44)بهههههههقن ابهههههههن حـبهههههههل وابهههههههن إسهههههههؿاطقؾؽم

 

  
 سههههههههههههههخط يههههههههههههههذيؼؽم الحؿههههههههههههههقم انن

   
 داريههههههههههههجم طؾههههههههههههم الؽههههههههههههالم تشههههههههههههزراً 

  
 والػؼهههههههههه لهههههههههقس لؽهههههههههم طؾقهههههههههه يهههههههههدان

   
 الػؼههههههههههههه مػجؼههههههههههههر لخؿههههههههههههس دطههههههههههههائم

  
 لههههههههههم يعجؿهههههههههه  مـفهههههههههها لؽههههههههههم ثـجههههههههههان

   
 حؾهههههههههههههم وإتبهههههههههههههاع لسهههههههههههههـة أحؿهههههههههههههد

  
 معهههههههههههانوتؼهههههههههههى وكهههههههههههف أذى وجفهههههههههههم 

   
 الههههههههههههدكقا طؾههههههههههههى أديههههههههههههاكؽم ثههههههههههههرتمُ آ

  
                                                           

أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسساق بن سا  بن إمساعيل بن عبـد أ بـن يقصد أاب احلسن اهنشعري؛ فامسو:  (22)
   . موسى بن أي بردة بن أي موسى اهنشعري
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 إ خقهههههههههههههر خ دكقههههههههههههها بهههههههههههههال أديهههههههههههههان

   
 أجهههههههههههههههواهؽم وبطهههههههههههههههوكؽم وججحهههههههههههههههجمُ 

  
 جم الهههههههههههههدكقا بغقهههههههههههههر تهههههههههههههوانعهههههههههههههجبؾ

   
 كهههههههههههههههههذبجم أقهههههههههههههههههوالؽم بػعهههههههههههههههههالؽم

  
 الهههههههههههدكقا طؾهههههههههههى األديهههههههههههان وحؿؾهههههههههههجمُ 

   
 ؽمئاؤكم قهههههههههههد أشهههههههههههبفوا جؼفهههههههههههاقهههههههههههرَّ 

  
 جنجهههههههههههههههههان لؾهههههههههههههههههرحؿن طاصهههههههههههههههههقجان

   
 وأهؾههههههههههههيجؽالبهههههههههههان طؾهههههههههههى الحهههههههههههرام 

  
 جعههههههههههل الؽههههههههههالب بعقػههههههههههة الؾحؿههههههههههان

   
 يههههههههها أشهههههههههعرية ههههههههههل شهههههههههعرتم أكـهههههههههي

  
 رمهههههههههههد العقهههههههههههون وحؽهههههههههههة األجػهههههههههههان

   
 أكههههههههههها خ كبهههههههههههود األشهههههههههههعرية قرحهههههههههههة

  
 أربههههههههههو جلقجههههههههههل كههههههههههل مههههههههههن يشههههههههههـاين

   
 ولؼههههههههد بههههههههرزت إلههههههههى كبههههههههار شههههههههقوخؽم

  
 جصهههههههههرجت مهههههههههـفم كهههههههههل مهههههههههن كهههههههههاواين
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 فههههههههههههارض حعههههههههههههاجفم وكثرتُ أ وقؾبههههههههههههُت 

  
 بههههههههههههال برهههههههههههههان جوجههههههههههههدتفا قههههههههههههوإً 

   
 واهلل أيهههههههههههههههههدين وثبهههههههههههههههههت حعجهههههههههههههههههي

  
 واهلل مهههههههههههههههههن شهههههههههههههههههبفاتفم كعهههههههههههههههههاين

   
  ًوالحؿهههههههههههههههد هلل الؿفهههههههههههههههقؿن دائؿههههههههههههههه 

  
 يؾؼههههههههههههح جطـجههههههههههههي وجـههههههههههههاين حؿههههههههههههداً 

   
 كـهههههههههههههيأأحسهههههههههههههبجم يههههههههههههها أشهههههههههههههعرية 

  
 مؿهههههههههههههن يؼعؼههههههههههههه  خؾػهههههههههههههه بشهههههههههههههـان

   
هههههههههأججُ   ؟فاسهههههههههجر الشهههههههههؿس الؿضهههههههههقنة بالس 

  
 ؟ؼهههههههههاس البحهههههههههر بالخؾعهههههههههانأم ههههههههههل يُ 

   
 ججشههههههههههجؽم جوجههههههههههدتؽمطؿههههههههههري لؼههههههههههد 

  
 ن وإ أرسههههههههههههانـبههههههههههههال َطهههههههههههه حؿههههههههههههراً 

   
 أحضهههههههههههرتؽم وحشهههههههههههرتؽم وقصهههههههههههدتؽم

  
 بهههههههههههرانبهههههههههههال ُج  وكسهههههههههههرتؽم كسهههههههههههراً 

   
 أن الؼهههههههههههههههههرآن طبهههههههههههههههههارة أزطؿهههههههههههههههههجمُ 
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 جفؿهههههههههههها كؿهههههههههههها تحؽههههههههههههون قرآكههههههههههههان

   
 الهههههههههههذي نوإيؿههههههههههها إيؿهههههههههههان جبريهههههههههههلٍ 

  
 ركههههههههههب الؿعاصههههههههههي طـههههههههههدكم سههههههههههقان

   
 ريض بهههههههههزطؿؽمههههههههههذا العهههههههههويفر والُعههههههههه

  
 الفهههههههههههدى أصهههههههههههالنأهؿههههههههههها لؿعرجهههههههههههة 

   
 مههههههههن طههههههههاش خ الههههههههدكقا ولههههههههم يعرجفؿهههههههها

  
 وأقهههههههههههههههههر باإلسهههههههههههههههههالم والػرقهههههههههههههههههان

   
 ههههههههههههو طـهههههههههههدكم أم كهههههههههههاجرٌ  أجؿسهههههههههههؾمٌ 

  
 أم واين أم جاهههههههههههههههههههههههههٌل  أم طاقههههههههههههههههههههههههٌل 

   
 السههههههههههب  السههههههههههؿوات العههههههههههال ططؾههههههههههجمُ 

  
 أخؾقههههههههههجم مههههههههههن الههههههههههرحؿن والعههههههههههرَش 

   
 أن الههههههههههههههههبال  ألحؿههههههههههههههههد وزطؿههههههههههههههههجمُ 

  
 خ آيهههههههههههههة مهههههههههههههن جؿؾهههههههههههههة الؼهههههههههههههرآن

   
 ق والؿخهههههههارف والفهههههههوىشهههههههههههههههذي الشؼا

  
 والؿههههههههههههذهب الؿسههههههههههههجحدث الشههههههههههههقطاين
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 سهههههههههههؿقجم طؾهههههههههههم األصهههههههههههول ضهههههههههههاللة

  
 كاسهههههههههههم الـبقهههههههههههذ لخؿهههههههههههرة األدكهههههههههههان

   
 وكعههههههههههت محههههههههههارمؽم طؾههههههههههى أمثههههههههههالؽم

  
 واهلل طـفهههههههههههههههها صههههههههههههههههاكـي وحؿههههههههههههههههاين

   
 بهههههههههل شهههههههههرع محؿهههههههههدحين اطجصهههههههههؿت بإ

  
 وطضضهههههههههههههههجه بـواجهههههههههههههههذ األسهههههههههههههههـان

   
 أشهههههههههههههعرتم يههههههههههههها أشهههههههههههههعرية أكـهههههههههههههي

  
 صوجهههههههههههههان صوجهههههههههههههان بحهههههههههههههر أيؿههههههههههههها

   
 ؼؿؽمأكهههههها هؿؽههههههم أكهههههها غؿؽههههههم أكهههههها ُسهههههه

  
 أكههههههههههها سهههههههههههؿؽم خ السهههههههههههر واإلطهههههههههههالن

   
 كههههههههههههور الؼههههههههههههرآن وحسههههههههههههـه أذهبههههههههههههجمُ 

  
 لفػههههههههههان هٍ مههههههههههن كههههههههههل قؾههههههههههب والِهههههههههه

   
 طؾهههههههى العهههههههرش اسهههههههجوى جوحهههههههق جبهههههههارٍ 

  
 مهههههههههن غقهههههههههر تؿثقهههههههههل كؼهههههههههول العهههههههههاين

   
 ووحهههههههق مهههههههن خهههههههجم الرسهههههههالة والفهههههههدى
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 جزههههههههههههها بههههههههههههه الحرمههههههههههههان بؿحؿههههههههههههدٍ 

   
 بؿعهههههههههههههههولي أطراضهههههههههههههههؽمألقطعهههههههههههههههن 

  
 ثؿههههههههههاينمهههههههههها دام يصههههههههههحب مفعجههههههههههي ُج 

   
 ثؾههههههههههههههب حههههههههههههههزبؽمأو وألهعههههههههههههههوكؽمُ 

  
 غقههههههههههههب جثجههههههههههههي أكػههههههههههههاينحجههههههههههههى تُ 

   
 وألهههههههههههههههجؽن بؿـطؼهههههههههههههههي أسهههههههههههههههجاركم

  
 أو داين حجههههههههههههههههى أبؾههههههههههههههههغ قاصههههههههههههههههق 

   
 صهههههههههههههغقركم وكبقهههههههههههههركم وألهعهههههههههههههونَّ 

  
 لؿهههههههههن قهههههههههد سهههههههههبـي وهعهههههههههاين غقظههههههههه 

   
 بصههههههههههههههههواطؼي وألكههههههههههههههههزلن إلههههههههههههههههقؽمُ 

  
 كقههههههههههههههههراينولجحههههههههههههههههرقن كبههههههههههههههههودكم 

   
 وألقطعههههههههههن بسههههههههههقف حؼههههههههههي زوركههههههههههم

  
 ولقخؿهههههههههههههههدن شهههههههههههههههواضؽم صوجهههههههههههههههاين

   
 وألقصههههههههههههههههههههههدن اهلل خ خههههههههههههههههههههههذإكؽم

  
 ولقؿهههههههههههههههـعن جؿهههههههههههههههقعؽم خهههههههههههههههذإين
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 غهههههههههههاتؽمجهههههههههههاة صُ وألحؿؾهههههههههههن طؾهههههههههههى طُ 

  
 حؿههههههههل األسههههههههود طؾههههههههى قطقهههههههه  الضههههههههان

   
 بصهههههههههههههههخر معهههههههههههههههاكؼي وألرمقهههههههههههههههـؽمُ 

  
 حجههههههههههههى يفههههههههههههد طجههههههههههههوكم سههههههههههههؾطاين

   
 إلههههههههههههى الههههههههههههبالد بسههههههههههههبؽم نَّ جههههههههههههبوألك

  
 زل بالركبههههههههههههانجقسههههههههههههقر سههههههههههههقر الُبهههههههههههه

   
 وألدحضههههههههههههههن بحعجههههههههههههههي شههههههههههههههبفاتؽم

  
 حجهههههههههههى يغطهههههههههههي جفؾؽهههههههههههم طرجهههههههههههاين

   
 وألغضهههههههههههبن لؼهههههههههههول ربهههههههههههي جهههههههههههقؽمُ 

  
 غضههههههههههب الـؿههههههههههور وجؿؾههههههههههة العؼبههههههههههان

   
 ؼهههههههههههههههوليبصهههههههههههههههارم مِ  وألضهههههههههههههههربـؽمُ 

  
 يزطههههههههههزع أكػههههههههههس الشههههههههههععان ضههههههههههرب 

   
 وألسهههههههههعطن مهههههههههن الػضهههههههههول أكهههههههههوجؽم

  
 مـهههههههههه كهههههههههل جبهههههههههان ُس طَّهههههههههعَ يُ  سهههههههههعط 

   
 بحؿههههههههههههههههد اهلل طـههههههههههههههههد قجههههههههههههههههالؽمإين 
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 خ الحههههههههههرب ثبههههههههههت جـههههههههههان لؿحؽههههههههههمٌ 

   
 جهههههههههال تخقهههههههههب مضهههههههههاربي وإذا ضهههههههههربُت 

  
 جهههههههههههال يهههههههههههرو  صعهههههههههههاين وإذا صعـهههههههههههُت 

   
 وإذا حؿؾههههههههههت طؾههههههههههى الؽجقبههههههههههة مههههههههههـؽمُ 

  
 مزقجفهههههههههههههههههها بؾوامهههههههههههههههههه  البرهههههههههههههههههههان

   
 الشههههههههههههرع والؼههههههههههههرآن أكبههههههههههههر طههههههههههههدتي

  
 جفؿهههههههههها لؼطهههههههههه  حعههههههههههاجؽم سههههههههههقػان

   
 ثؼههههههههههال طؾههههههههههى أبههههههههههداكؽم ورؤوسههههههههههؽم

  
 لؽسههههههههههر رؤوسههههههههههؽم حعههههههههههران جفؿهههههههههها

   
 ولؿجمُ ُسههههههههههههههههه سههههههههههههههههالؿجمُ  إن أكههههههههههههههههجمُ 

  
 مهههههههههههن حقهههههههههههرة الخهههههههههههذإن وسهههههههههههؾؿجمُ 

   
 بقههههههههههجم واطجههههههههههديجم خ الفههههههههههوىأولههههههههههنن 

  
 ضهههههههههههههههالؽم خ ذمجهههههههههههههههي وضهههههههههههههههؿاينجـِ 

   
 يههههههههها أسهههههههههاجؾة الهههههههههورى يههههههههها أشهههههههههعريةُ 

  
 بهههههههههههال آذان ؿهههههههههههي يههههههههههها صهههههههههههم  يههههههههههها طُ 
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 ؽم وأبغهههههههههههههض حهههههههههههههزبؽمين ألبغضهههههههههههههإ

  
 أقههههههههههههل قؾقؾههههههههههههه أضههههههههههههغاين بغضهههههههههههه 

   
 ينأطؿههههههههى الؿؼجؾجههههههههقن لسههههههههرَّ  كـههههههههُت لههههههههو 

  
 ؽم إكسههههههههههههاينكههههههههههههقال يههههههههههههرى إكسههههههههههههاكَ 

   
 هههههههههههههابحر   طؾههههههههههههيَّ  تغؾههههههههههههي قؾههههههههههههوبؽمُ 

  
 أيؿهههههههههههها غؾقههههههههههههان وغقظهههههههههههه  حـؼهههههههههههه 

   
 وموتههههههههههوا حسههههههههههرة موتههههههههههوا بغقضههههههههههؽمُ 

  
 طؾهههههههههي وطضهههههههههوا كهههههههههل بـهههههههههان وأسههههههههه 
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